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Z A P I S N I K 

sa VIII. sjednice Županijske skupštine Ličko- senjske županije 

održane 27. rujna 2018. godine s početkom u 11,00 sati  

u Gospiću,  Budačka 55 (Velika vijećnica) 
 

Predsjednica Skupštine je u 11,00 sati otvorila VIII. sjednicu Županijske skupštine, 

pozdravila članove Skupštine, Župana D. Milinovića, Zamjenike župana V. Nekića i N. 

Lalića, izvjestitelje, predstavnike medija i ostale nazočne. 

Predsjednica Skupštine je utvrdila da su od 32 člana, VIII. sjednici nazočna sva 32 

člana i da se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 

Sjednici su nazočni: 

Željko Biondić, Ivan Bižanović, Ante Dabo, Marinko Domić, Zlatko Fumić, Ante 

Franić, Berislav Gržanić, Nikola Hećimović, Stjepan Kostelac, Mile Krivokuća, Marijan 

Kustić, Ana Manjerović, Nikola Maras, Nada Marijanović, Stanko Momčilović, Milan 

Matija, Zdenko Mišić, Ernest Petry, Jelena Pezelj Starčević, Marija Mraović, Željko 

Rukavina, Meri Sladović, Boško Stapar, Margareta Škunca-Čepulo, Josip Šojat, Martina 

Tenđera, Ivica Tomljenović, Darijo Vidmar, Jovo Vukša, Mirko Zagorac, Tomislav 

Zrinski i Ivan Žarković.  
Tijekom sjednice bilo je nazočno od 23 do 32 članova Skupštine. 

  

Sjednici Županijske skupštine su nazočni i: 

Darko Milinović – Župan Ličko-senjske županije, Vice Nekić – Zamjenik župana, 

Nikola Lalić – Zamjenik župana, Petar Krmpotić - pročelnik Tajništva Ličko-senjske 

županije i tajnik Županijske skupštine, Ana Rukavina Stilinović – pročelnica Upravnog 

odjela za gospodarstvo, Mira Jurišić - p. o. pročelnica Službe za financije, Valentina 

Zdunić – pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Ana Milinković Rukavina 

– p.o. pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno 

gospodarstvo, Anita Varžak – unutarnja revizorica, Martina Šuper Štampar – ravnateljica 

Razvojne agencije Ličko-senjske županije LIRA-e, Joso Vrkljan – direktor Lika cesta 

d.o.o., Ivan Radošević – direktor Turističke zajednice Ličko-senjske županije, Luka 

Matijević – ravnatelj Županijske uprave za ceste, Josipa Ojurović Čačić – voditeljica 

Odsjeka za poslove protokola i informiranja te Gordana Pađen, Katica Milinković i 

Nikola Došen – službenici Tajništva županije. 
 

Predsjednica Skupštine je otvorila aktualni sat, a pitanja su najavili I. Bižanović, N. 

Maras i T. Zrinski. 

I. Bižanović je istakao kako se Župan ovih dana oglasio priopćenjem u kojem je 

naveo da njegova Zamjenica R. Hodak ne dolazi duže vrijeme na posao. Zanima ga je li 

ona na bolovanju, ima li nekakvih drugih problema i tko obavlja njene poslove? 

Nadalje je istakao da ga zanima kakva je sigurnosna situacija u našoj Županiji, 

temeljem sve većeg ulaska migranata u naš prostor, budući svakodnevno vidimo da ih se 

može susresti i na cesti i u šumi. Upitao je što Županija poduzima za sigurnost tih ljudi? 

Treće njegovo pitanje je glasilo: Do kuda je došlo sa izgradnjom Doma za starije i 

nemoćne osobe u Senju, s obzirom da znamo kako smo imali probleme oko dogovora 

između bivšeg biskupa M. Bogovića, Župana M. Kolića i Gradonačelnika Grada Senja D. 

Nekića? 
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Budući sada imamo novog Biskupa, Župana i Gradonačelnika, zanima ga do kuda 

se došlo s tim. Lista čekanja iznosi preko 300 ljudi, što znači da nam hitno treba taj Dom. 

Kapaciteti glavnog Doma i dviju podružnica su puni. U Gradu Otočcu imamo slučajeve 

da u zadnje vrijeme dolaze ljudi iz Grada Novalje, što nikako nije dobro i u tom 

kontekstu bi bilo jako dobro da se čim prije počne graditi spomenuti Dom. 

Župan je na pitanje u svezi njegove zamjenice istakao kako je do 1. kolovoza ove 

godine sve dobro funkcioniralo i da mu je žao što je ova Skupština opterećena odnosima 

unutar HDZ-a. Kada bi ga njegov zamjenik ili zamjenica upitali mogu li ići na godišnji 

odmor, uvijek bi im dao potvrdni odgovor, premda su oni dužnosnici i mogu biti na 

godišnjem i godinu dana ako hoće. Nakon 1. kolovoza situacija se promijenila pa je 

čekao do 1. rujna da mu se jave. Zatim je odlučio da pričeka i do 15. rujna, međutim i 

dalje se nisu javljali. Nakon toga je odlučio uzeti stvari u svoje ruke, u skladu s onim što 

mu dopušta zakon. Prekjučer su zvali njegovog Zamjenika zaduženog za gospodarstvo 

da otiđe zajedno s pročelnicom Upravnog odjela za gospodarstvo na sastanak u svezi 

gospodarenja otpadom u Karlovac, međutim nisu ga mogli dobiti. Nakon toga je 

korektno razgovarao s obadvoje i mišljenja je da su se dogovorili kako dalje 

funkcionirati. Dalje će se funkcionirati na temelju zakona, ili će poštivati njegove odluke 

ili će ih razriješiti svih dužnosti. Smatra kako je bio dovoljno pristojan da čeka dva 

mjeseca na mogućnost korištenja implikcija koje mu zakon dopušta. Neće iz korektnosti 

reći o čemu su razgovarali i isto tako i od njih očekuje korektnost. Ukoliko tako ne bude 

razriješit će ih svih dužnosti. Pojavili su se na nekim protokolima, ali na radnom mjestu 

nisu. Prije nekoliko dana ih je također zvao da im objasni izvršenje Proračuna, nisu se 

pojavili i to više neće trpiti. 

Citirao je Zakon o lokalnoj i područnoj (reionalnoj) samoupravi koji kaže: „Pri 

obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa općinskih 

načelnika, gradonačelnika, odnosno u ovom slučaju, Župana.“ 

Kada zamjeniku dodijeli zadatak i kada ga npr. zamoli da poštuje njegov stav i bude 

protiv nečega, on mora biti protiv toga ili u suprotnom krši Zakon, budući dalje u 

nastavku piše da povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje 

odgovornost Župana za njihovo obavljanje. Izbori unutar HDZ-a su gotovi, HDZ je 

njegova bivša stranka i nada se da ulaze u jednu normalnu suradnju. Zamjenik ga je 

nazvao prije tri dana i rekao da ide na sastanak u Zagreb s M. Kustićem, za koji osobno 

nije znao. Odgovorio mu je da nije nenormalan da ga ne pusti, neka slobodno ide, ali 

neka se prije toga s njim dogovori. Može ići kamo god želi, ali će tamo morati zastupati 

njegov stav. Naglasio je kako je faza ekscitacije završila i idemo u jednu mirniju fazu, pa 

će obavljati poslove iz svoga djelokruga, kao i Skupština iz svog. Koristit će svoje ovlasti 

i o svim bitnim pitanjima će se pokušati dogovoriti ne samo sa većinom u Skupštini, 

nego sa svima jer su nastale neke nove okolnosti. 

Što se tiče migranata u stalnom je kontaktu s načelnikom PU ličko-senjske, nakon što 

su se jutros čuli, kazao je da su za idući tjedan dogovorili radni sastanak, kako bi ga 

načelnik pobliže upoznao sa situacijom. Rekao mu je da je sigurnosno stanje pod 

kontrolom, da kontroliraju otprilike 100 km granice, odnosno prvu, drugu i treću liniju. 

Prva linija je na samoj granici, no ponekad se desi da se na ovaj ili onaj način probije ta 

prva linija i da npr. nađu jednog migranta na autoputu te ga onda vrate u BiH. Snage PU 

su pojačane na području Ličko-senjske županije iz ostalih policijskih uprava, tako da je 

po riječima načelnika sigurnosno stanje zadovoljavajuće. Idući tjedan imju sastanak i o 

svemu će putem medija obavijestiti javnost. 
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Što se tiče izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Senju, bila je inicijativa i za 
vrijeme Župana M. Jurkovića i M. Kolića, međutim nije se izrealiziralo iz ovih ili onih 
razloga. Nedavno je bio kod novog Biskupa i koliko zna inicijativa sada ide u drugom 
pravcu. Crkva je voljna prodati svoje zemljište Gradu Senju i kada Grad Senj dobije taj 
prostor, onda će u suradnji sa Županijom i preko LIRA-e aplicirati prema EU fondovima 
i to bi do kraja godine trebalo biti gotovo. 

N. Maras je naglasio kako je primio upit građana u svezi toga tko je dozvolio da se 
stotine kubika zemlje i kamena od skidanja pokosa rubnog dijela ceste na dionici Otočac 
– Vrhovine, od osmog kilometra državne ceste DC52, deponira na ilegalni deponij u 
Brakusovoj Dragi u Općini Vrhovine, udaljeno cca 100 m od državne ceste DC52.  

Stoga je zamolio Župana i nadležne institucije da reagiraju i da se zatraži preslika 
računa situacije za iskop i prijevoz na deponij te da se ispita postoji li suglasnost i 
odobrenje za deponiranje na ovaj deponij, koji je istovremeno i vodozaštitno područje 
rijeke Gacke. Treba utvrditi tko je odgovoran te je mišljenja da će se vrlo lako utvrditi o 
kojoj tvrtki se radi. 

Nadalje ga zanima na koji način bi Ličko-senjska županija mogla utjecati da omogući 
davanje koncesija za ribogojilišta u Gradu Gospiću.  

Zakonske prepreke za to ne postoje, a potražnja za ribom bi sigurno postojala. U 
Slavoniji i drugdje može se nabaviti šaran, kod nas više ne, osim u Sincu pastrva.  
Tehnički bi se to uz naše prirodne resurse koje imamo (Lika, Bogdanica i Novčica) 
sigurno moglo realizirati i sigurno bi bilo zainteresiranih. 

Stoga moli, ako se može, da Ličko-senjska županija pokrene inicijativu i da preispita 
što se sve može učiniti po tom pitanju, a smatra kako bi to bilo odlično za razvoj naše 
Županije. 

Treće pitanje se odnosi na nedavna događanja unutar HDZ-a, u svezi čega je 
napomenuo da je na prošlim sjednicama tražio da se razriješi B. Šutić s mjesta ravnatelja 
Doma zdravlja Otočac. Napomenuo je i da ima zadnja dva zapisnika sa sjednica 
Skupštine u kojima Župan hvali B. Šutića i V. Ružić. Upozoravao  je na šikaniranja i 
otpuštanja djelatnika Veleučilišta „Nikola Tesla”, kao i u Osnovnoj školi Zrinskih i 
Frankopana u Otočcu. U međuvremenu je V. Ružić razriješena iz Školskog odbora iste 
Škole, kao i B. Šutić, zbog isteka mandata, s mjesta predsjednika Upravnog vijeća Zavoda 
za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. U jednom mediju je najavljena i smjena B. 
Šutića s mjesta ravnatelja Doma zdravlja Otočac. Apslolutno to pozdravlja i upitao je 
Župana hoće li i dalje ovako odriješito reagirati, kao i u slučaju svoga zamjenika. Ovog 
puta se može složiti sa županovim aktivnostma  i zanima ga hoće li nastaviti s ovakvim 
načinom rada kako bi ih natjerao na bolje rezultate. 

Župan je, što se tiče deponija, odgovorio kako uistinu na zna za to, pitao je u 
međuvremenu i p.o. pročelnicu Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu prirode i 
okoliša te komunalno gospodarstvo, koja također ne zna ništa o tom slučaju. Već danas 
će poduzeti sve korake po tom pitanju koji su u ingerenciji Ličko-senjske županije. Mogu 
se čuti ili mu se može pisanim putem dostaviti što će napraviti po tom pitanju. 

A. M.Rukavin p.o. pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu prirode i 
okoliša te komunalno gospodarstvo je naglasila kako su bespravna odlagališta pod 
ingerencijom Ministarstva zaštite okoliša. 

Što se tiče koncesije za ribogojilišta, Župan je naglasio kako se slaže s N. Marasom, 
pogotovo ako ima zainteresiranih. Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo mu je 
rekla da takvu praksu nisu imali. U prvom redu treba vidjeti ima li zainteresiranih pa 
onda vidjeti što se može učiniti po tom pitanju, koji su zakonski okviri i mogu li raspisati 
koncesiju za ribogojilišta. 
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Što se tiče trećeg pitanja, Župan je istakao kako prilika čini čovjeka. Isto tako bi bilo i 

da je na njegovom mjestu E. Petry, koji mu je bio protukandidat i da je u Lika cestama 

naišao na iznose koji su ove godine uplaćeni B. Šutiću. Bit će dostojanstven i neće otkriti 

detalje svog razgovora s B. Šutićem. Ove godine je uplaćeno 1 mil. kuna firmi koju vodi 

otac B. Šutića. U zadnjih nešto više od dvije godine, koliko su ga informirali, uplaćeno 

mu je oko 2 mil. kuna. Da je kojim slučajem izgubio izbore i da je na mjesto Župana 

došao E. Petry, sigurno bi rekao da je to poveznica između B. Šutića i D. Milinovića.  

Župan je naglasio kako o tih 2 mil. kuna ima pojma koliko i ovdje nazočni. Nakon što je 

vidio što se radi okrenuo je ploču. Naveo je primjer kako je do sada funkcionirao kao 

Župan i predsjednik ŽO HDZ-a. Ako bi npr. predsjednik Školskog odbora u Lovincu 

zatražio tri čovjeka koji mu trebaju za Školu, odgovorio bi mu da predloži kvalitetne 

ljude i tako sve političke stranke funkcioniraju. Tako je i osobno funkcionirao i kada je u 

pitanju B. Šutić, S. Rukavina ili bilo tko drugi. Toliko o tome kad kažu da se nitko u 

Županiji ne smije ni nakašljati bez D. Milinovića. Dobro je da je došlo do ove situacije 

unutar HDZ-a, da se vidi kako nije D. Milinović taj bez kojega se ništa ne može i da se 

nikome nije miješao u posao. Kada je vidio kakva je situacija  išao je sve dublje. Župan je 

i svoje ovlasti će konzumirati. I sam je naknadno saznao za neke stvari u Domu zdravlja 

Otočac i u Osnovnoj školi Zrinskih i Frankopana. Kada ga je N. Maras upozorio, nazvao 

je B. Šutića i pitao ga je li to istina te je dobio odgovor i od Upravnog vijeća Doma 

zdravlja Otočac kako to nije istina. Svatko snosi svoj dio odgovornosti, nije njegovo da 

ide tamo i pregledava papire te je zato i promijenio Upravno vijeće Doma zdravlja 

Otočac. Što se tiče pitanja hoće li B. Šutić ostati bez posla, Župan je istakao da hoće 

ukoliko je kršio zakon. Ako nije kršio zakon onda će ga isto tako zaštititi da ne ostane bez 

posla. Novi su uvjeti, vjerovao je ljudima, vidjelo se da je u određenim situacijama 

vjerovao i krivim ljudima, međutim i dalje će vjerovati. Sada je Župan, svoje ovlasti će 

konzumirati i priznaje da ih do sada nije konzumirao. Sada ne pripada niti jednoj 

političkoj stranci, kontaktirat će sa svim gradonačelnicima i načelnicima u Županiji, kao i 

sa svima ostalim. Ne ekspulpira se političke odgovornosti što je vjerovao nekim ljudima. 

Svi su dugo u politici i svi doživljavaju uspone i padove. Za vrijeme dok je T. Karamarko 

bio predsjednik HDZ-a, nije bio u predsjedništvu stranke pa je onda dobio najveći broj 

glasova. Kada je bio predsjednik ŽO HDZ-a Ličko-senjske županije zvao je sve načelnike 

i gradonačelnike kad god je bilo koji ministar dolazio u posjetu. Sve županijske institucije 

su i sada dostupne svim gradonačelnicima i načelnicima kao i do prije mjesec dana. 

N. Maras je dodao da će, što se tiče deponija, poslati ovu prijavu na mail Tajništva 

Županije. Što se tiče koncesije za ribogojilišta, zamolio je pisani odgovor, kako bi se na taj 

način pokazala ozbiljnost. 

Što se tiče trećeg pitanja, doživljava to kao nekakvo posipanje pepelom nakon toliko 

godina svega, međutim možda ni to nije loše za početak. Vidjet ćemo što će donijeti 

budućnost, zamolio je Župana da bude borben do kraja i zaželio mu sreću u svemu 

tome. 
T. Zrinski je istakao kako prvo pitanje postavlja Županu u svezi funkcioniranja 

izvršne vlasti u Ličko-senjskoj županiji. Građani Ličko-senjske županije su izabrali vlast 
kakvu zaslužuju. Župan je dobio povjerenje da obnaša tu funkciju, a odmah uz njegovo 
ime i prezime, uz stranku su bili kandidati za zamjenike, Renata Hodak da se brine o 
društvenim djelatnostima i Vice Nekić da brine o gospodarstvu. Članovi Županijske 
skupštine moraju biti upoznati kako funkcionira izvršna vlast u okolnostima kada 
Župan nema većinu u Skupštini. Po Županovom odgovoru koji je dao I. Bižanoviću, 
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Županija ne funkcionira, što nije dobro niti za građane, niti za zaposlene u Županiji. Kao 
čelnik oporbene stranke SDP-a može reći da SDP neće trgovati u političkim trgovinama. 
SDP traži zbog javnosti i građana Županije, da Župan podnese ostavku zajedno sa 
zamjenicima i da raspustimo Županijsku skupštinu te da izađemo na nove izbore. SDP-u 
nije prihvatljiv ni D. Milinović kao Župan, niti HDZ koji ostaje poslije njega, a traži 
Županovu ostavku, budući je sve ostalo prijevara birača. 

U svezi drugog pitanja, T. Zrinski je istakao da je Vlada RH uputila u saborsku 
proceduru, u prvo čitanje dva po njemu važna zakona, koji su svojevremeno popunjavali 
ionako skromna primanja dijela građana Ličko-senjske županije. Radi se o brdsko-
planinskom zakonu, a pri tom ne ulazi u razloge njegovog ukidanja, čemu se i sam 
suprotstavio te o Zakonu o otocima. Oba prijedloga zakona odnose se i na našu 
Županiju. 

Upitao je Župana je li uključen u proces mogućeg proglašenja brdsko-planinskog 
područja u Ličko-senjskoj županiji, s obzirom da je najavljen famozni Pravilnik, kojim će 
se regulirati ima li određeno područje dovoljan broj bodova, odnosno koeficijenata da se 
na njega primjeni Zakon o brdsko-planinskom području. 

Župan je, u odgovoru na prvo pitanje, istakao kako je javnost upoznata sa svim 
činjenicama oko njega. Dobio je izbore na krilima brenda HDZ-a s koalicijskim 
partnerima, ali je dobio izbore i na ime i prezime, a o tome govori u prilog i činjenica da 
je dobio više glasova nego HDZ. 

Slaže se s T. Zrinskim te je i sam rekao, nakon što su ga izbacili iz HDZ-a, da će 
razmisliti o tome hoće li odstupiti s mjesta Župana. Trenutno razmišlja i kao što je i 
rekao, do nove godine će donijeti svoju odluku. Konzultirat će se sa svima i sa svojom 
bivšom strankom i sa svim ostalim strankama. Postavlja svima pitanje je li pošteno ići u 
nove izbore, potrošiti 100.000,00 ili 200.000,00 kuna pa da se osobno ponovno kandidira. 
Ako odluči da se neće ponovno kandidirati onda će dati ostavku. Ako mu u njegovoj 
političkoj budućnosti bude u primisli da će se kandidirati, onda će razmisliti hoće li dati 
ostavku, budući mu građani mogu prigovoriti zašto daje ostavku pa se onda ponovno 
kandidira. 

Što se tiče većine, kada je vodio HDZ, tada su imali većinu u Skupštini, 19 članova. 
Ne zna hoće li se danas preslagivati većina. Ako se danas preslaže većina, neka ne usvoje 
Proračun i onda idemo na nove izbore, za koje je spreman.  Birače nije prevario, niti će. 
Prevario bi ih da je izašao iz HDZ-a i priključio se nekoj drugoj stranci. Da je to napravio 
onda bi njegova moralna obveza bila da podnese ostavku. Ako se bude preslagivala 
većina u Županijskoj skupštini, onda je to moralna obveza nekih drugih. 

Ponovio je neka ne usvoje Proračun i neka ne lažu birače pa da se ide u nove izbore, 
a u tim izborima za Skupštinu i osobno će sudjelovati. Mišljenja je da ne može korektnije 
i konkretnije odgovoriti. 

Što se tiče drugog pitanja, pokušavaju utjecati preko Zajednice županija, kao i preko 
saborskog zastupnika M. Kustića, kako bi dobili taj status koji i trebaju imati. Dok je bio 
član HDZ-a govorio je o ovoj temi i sada predlaže da imaju tematsku sjednicu, jer ako i 
jedan dio RH zaslužuje posebni zakon, onda je to prije svega Lika te dalmatinska zagora 
i Gorski Kotar. O tome je govorio i na predsjedništvu HDZ-a, budući je ovdje prije 80. 
godina bilo 200 000 ljudi, a danas ih nema niti 50 000. Pozvao je sve da tu pokažu snagu i 
mišljenja je da u Skupštini nema nikoga tko ne bi zatražio od  Sabora ili Vlade posebni 
zakon za Liku. 

T. Zrinski je dodao kako može konstatirati da su građani očito silno pogriješili 
glasavši za opciju koja je danas na vlasti u Županiji. 

Što se tiče drugog pitanja, izražava zabrinutost i vidi prostor za direktnu političku 
manipulaciju i zlouporabu Pravilnika prema političkim podobnim i nepodobnim 
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gradonačelnicima i načelnicima u Županiji i mišljenja je da pozorno treba pratiti što će se 
dešavati po tom pitanju. 

Na kraju je istakao kako bi se trebali odmaknuti od unutarstranačkih borbi za 
očuvanje vlasti u Županiji i zauzeti se za probleme malog čovjeka. 

 
Nakon aktualnog sata Predsjednica Skupštine je predložila da se dnevni red dopuni 

točkama: 
 
1. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog 

vijeća Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije  
2. Donošenje Odluke o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Ličko-senjske 

županije. 
 

Predsjednica Skupštine je predložila da točke dopune uvrste iza točke 1. kao točke 2. 
i 3. dnevnog reda. 

Izmjene i dopune dnevnog reda Predsjednica Skupštine je pojedinačno dala na 

glasovanje. 
 
Županijska skupština je s 24 glasa „za” i 1 „protiv”usvojila dopunu točkom 1. 

Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 

Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije i da se ona uvrsti iza točke 1., kao toča 

2. dnevnog reda. 
 
Županijska skupština je s 26 glasa „za” i 1 „protiv” usvojila dopunu točkom 2. 

Donošenje Odluke o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Ličko-senjske 

županije, kao točkom 3. dnevnog reda.  
 
Predsjednica Skupštine je zatim cjeloviti dnevni red s dopunama dala na raspravu. 
 
Rasprave nije bilo pa je na glasovanje dala sljedeći  

D n e v n i   r e d 

Aktualni sat     
1. Usvajanje zapisnika sa VII. sjednice Županijske skupštine 
2. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog 

vijeća Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 
3. Donošenje Odluke o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Ličko-senjske 

županije 
4. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana za prvo polugodište 2018. godine 
5. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za  

razdoblje od 1.1. – 30. 6. 2018. godine i Zaključka o davanju suglasnosti na 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste 
Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1. – 30. 6. 2018. godine 

6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Godišnjeg 
financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. 
godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu  

7. Donošenje Zaključka po Izvješću o poslovanju gospodarskih subjekata Ličko-senjske 
županije u 2017. godini 

8. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Turističke zajednice Ličko-senjske županije 
za 2017. godinu 

9. Donošenje Zaključka po Izvješću trgovačkog društva Lika ceste d.o.o. Gospić za 
2017. godinu 

10. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Razvojne agencije Ličko-senjske županije 
LIRA–e za 2017. godinu  
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11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ S. S. 
Kranjčevića Senj za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za 
projekt Energetske obnove zgrade OŠ S. S. Kranjčevića Senj 

12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta 
broj IX/121 „Udbina” 

13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Senj za realizaciju 
projekta „Izvanredno održavanje luke Senj – I etapa” u 2018. godini  

14. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu 
prvokupa na području NP „Plitvička Jezera”, vlasnice Zorke Ćuić iz Korenice 

15. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu 
prvokupa na području NP „Plitvička Jezera”, vlasnika Veljka Grbića iz Plitvičkih 
jezera 

16. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu 
prvokupa na području NP „Plitvička Jezera”, suvlasnika Vesne Kučinić iz Karlovca i 
Miroslava Rapaića iz Beograda 

17. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području Ličko-
senjske županije (Grad Novalja)  

18. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području Ličko-
senjske županije (Općina Lovinac)  

 
Županijska skupština je s 31 glasom „za” i 1 „protiv” usvojila dnevni red VIII. 

sjednice Županijske skupštine. 
 

AD/1 Usvajanje zapisnika sa VII. sjednice Županijske skupštine  
Predsjednica Skupštine dala je zapisnik sa VII. sjednice Županijske skupštine na 

raspravu.  Rasprave nije bilo pa je dala zapisnik na usvajanje.  

Županijska skupština je jednoglasno, s 32 glasa „za” usvojila zapisnik sa VII. 

sjednice Županijske skupštine. 
 
AD/2 Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova 

Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 
 

Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da je predlagatelj 
materijala Odbor za izbor i imenovanje. 

Obrazloženje je dao Ž. Biondić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje. Istakao 
je da je Odbor za izbor i imenovanje danas održao sjednicu i na prijedlog određenog 
broja članova Županijske skupštine donio prijedlog i Zaključak o razrješenju dosadašnjih 
članova i predsjednika Upravnog vijeća ŽUC-a Ličko-senjske županije i prijedlog novih 
članova, koje su članovi Skupštine, dobili u materijalu. 

Predlažu se Ernest Petry – za predsjednika, a za članove Ivan Bižanović, Miljenko 
Petrović, Željko Cvitković, Nada Babić, predstavnica radnika. 

Nakon iznijetog obrazloženja Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu. 
U raspravi su sudjelovali B. Gržanić, Ž. Biondić, Župan, M. Kustić, A. Franić, A. 

Dabo, N. Maras, E. Petry i S. Momčilović. 
B. Gržanić je zatražio da mu se objasni tko je predložio ovo Rješenje i naglasio da je 

trebalo pročitati tko daje prijedlog, budući nije znao da mogu sami sebe predlagati. 
Ž. Biondić je odgovorio da su u materijalu navedeni članovi Županijske skupštine, 

koji su sukladno Statutu dali taj prijedlog. To su M. Mataija, I. Tomljenović, E. Petry, Ž. 
Biondić i N. Marijanović. 
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Župan je istakao kako treba poštivati one koji imaju većinu u Skupštini. Vladajuća 
koalicija nema većinu za ovaj prijedlog. To je prijedlog HNS-a, dijela Bure promjena i 
ovisno o tome kako će se drugi prema tome odnositi. Ni sam nije znao, međutim to je 
danas nova većina u Županijskoj skupštini i to treba javno reći. Vidjet ćemo tko će 
sastavljati tu novu većinu i trebali bi se upitati je li to izdaja birača. Treba jasno reći da u 
ovoj Skupštini dolazi do preslagivanja. Vijećnici HDZ-a će glasovati da se iz Upravnog 
vijeća ŽUC-a isključe utemeljitelj HDZ-a Ličko-senjske županije i dugogodišnji član I. 
Čačić i također dugogodišnji član HDZ-a J. Verzon. To ide HDZ-ovcima na dušu i svima 
drugima koji glasuju za razrješenje te je naglasio da se najprije mora glasati za 
razrješenje, a nakon toga imenovati nove članove. Treba glasačima javno reći i ne se 
sakrivati radi li se tu o većini od 19 članova HDZ-a s koalicijskim partnerima ili je to 
neka druga većina. 

Zamolio je da se poštiva procedura i da se prvo razriješe predsjednik i članovi 
Upravnog vijeća ŽUC-a, a nakon toga neka se glasa za nove, da ne ostanu dva upravna 
vijeća. 

M. Kustić je naglasio kako je statutarno pravo da četiri ili više vijećnika mogu dati 
prijedlog za razrješenje ili imenovanje i da je neupitno kako se treba poštivati procedura. 
I prije smo govorili da smo legalisti i sve ostalo i ne zna čemu danas prebacivanja hoće li 
biti preslagivanja ili neće. Prvih sat vremena današnje sjednice svelo se na izbore unutar 
HDZ-a. Mišljenja je da za to nema potrebe, ovo je Županijska skupština i ovdje trebaju 
razgovarati o problemima i njihovim rješenjima. Isto tako neće dopustiti da se napadaju 
zamjenici Župana, budući smatra da to nije korektno. Otvoreno kaže da je Zamjenik 
župana V. Nekić bio s njim u Zagrebu na sastanku na kojem su riješili pitanje 
kanalizacije u Gradu Gospiću u vrijednosti 5 mil. kuna. Mišljenja je da je to u redu  i tako 
će raditi i za sve ostale gradove i općine u Županiji, bez obzira kome pripadaju. Što se 
tiče ove točke tu nema preslagivanja niti prijevare. Kada su u pitanju izbori spremni su 
za njih i neka budu onda izbori i za Župana i za Skupštinu. To je u redu, a ne da idemo 
na izbore za Skupštinu, a Župan ostaje. Spominju se članovi iz SDP-a, Bure promjena i 
nekih drugi stranaka te se pita zašto drugoj strani to nije problem i zašto je i druga strana 
pozivala sve te ljude telefonom, na sastanke i na dogovore o podržavanju. Nikakvog 
spora ne vidi u ovoj točki, kao što će podržati i ostale točke dnevnog reda. Ovdje se ne 
radi o rušenju Župana ili o nekim drugim stvarima i nema nikakvih podjela. Isto tako 
nema potrebe ništa prebacivati zamjenicima Župana, rade svoj posao i kao što je i Župan 
rekao mogu i četiri godine ne dolaziti na posao i primat će plaću. Koliko zna, Zamjenik 
župana V. Nekić je vratio službeni auto, koristit će svoj, dok drugi koriste i više. Nema 
potrebe se više vraćati na unutarstranačke stvari, budući jako dobro zna kako su u 
stranci funkcionirali. Neće biti ničiji odvjetnik, niti će braniti B. Šutića ili bilo koga 
drugoga, ali neće ni dati da se pljuje po njemu dok je je on predsjednik ŽO HDZ-a, a B. 
Šutić predsjednik GO HDZ-a u Otočcu. Međutim, da ga se branilo cijelo vrijeme i da mu 
se puštalo, istina je. Sada odjedanput više nije dobar. Isto tako će se boriti za svakog 
člana HDZ-a ili koalicijskog partnera koji se razrješuju svojih funkcija te smatra da se i za 
takve stvari trebaju vršiti konzultacije i razgovori.  

Sada smo u situaciji u kojoj jesmo, članovi Skupštine neka glasaju po savjesti. Ne 
razumije zašto je Župan, iako više nije član HDZ-a, prije sjednice uredno imao sastanak s 
dijelom članova HDZ-a. Pozvao je sve da se više ne vraćaju na unutarstranačke izbore i 
naglasio da neće dopustiti da se napadaju zamjenici Župana niti bilo tko drugi. Župan 
im može oduzeti ovlasti, nigdje ih ne slati, kao što je to bio slučaj s I. Tomaš, ali ih ne 
može razriješiti. Zamjenik župana V. Nekić je vratio službeni auto i uredno će obavljati 
svoj posao u interesu Ličko-senjske županije. 
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B. Gržanić je naglasio kako on nije niti predlagao niti razriješavao Upravno vijeće te 
da ga zanima tko ga predlaže, budući možemo vidjeti da E. Petry predlaže sam sebe i 
pita se je li to moralno. 

A. Franić je istakao kako smo na ovoj sjednici danas svašta čuli, priče o nekakvim 
raskolima, preslagivanjima, o novim i starim većinama, novim koalicijama i sličnim 
stvraima. Osobno je kontakte imao samo danas, sa jednom i sa drugom stranom i javno 
rekao da se u obračun unutar HDZ-a ne želi miješati i bit će suzdržan prilikom 
glasovanja o ove dvije točke dopune. Već osam godina radi kako oporba unutar 
Županijske skupštine i sada odjednom stvaraju se u pozadini ponovno skupine ljudi, 
koje su nešto izdogovarale mimo svega, a ostali bi trebali, kao predstavnici volje birača 
izabrani u ovo tijelo, pristajati na nekakve njihove interne dogovore. To neće raditi, ne 
samo zbog sebe, nego i zbog cijele situacije. Smatra da ovakva situacija, kakva je danas u 
Skupštini, nije u redu. Osobno je više nego itko u proteklih deset godina govorio protiv 
politike D. Milinović. Prilikom donošenja proračuna, A. Dabo je istakao kako u životu 
nije vidio bolji proračun i pozivao sve da ga podrže. Sada dolazi do određenih političkih 
okolnosti, promjena i svađa unutar HDZ-a te se događaju neka nova preslagivanja. 
Karakter, znanje i sposobnosti D. Milinovića više ne valjaju, aktualne su neke nove priče. 

Što se tiče izbora potpredsjednika Skupštine, daje se prijedlog da se isti imenuje iz 
redova oporbe, a polovicu članova oporbe nitko nije ni konzultirao. Potpredsjednika 
Skupštine iz redova oporbe predlaže četiri, pet članova iz redova oporbe, a ostalo su 
članovi HDZ-a. Smatra kako je to u najmanju ruku nemoralno. Na konstituirajućoj 
sjednici Skupštine je rečeno da se oporba dogovori koga će predložiti za potpredsjednika 
Skupštine i nisu se mogli dogovoriti. Nakon toga više ih nitko ništa ne pita, nego se 
potpredsjednik Skupštine iz redova oporbe bira većinom iz HDZ-a. To je politička 
presija i ne može dopustiti takvo ponašanje. Neka rade što hoće, neka se preslaguju ali 
ne na ovakav način. U najmanju ruku trebali su sazvati sastanak prije pet, sedam ili deset 
dana te im ponuditi ovakav prijedlog. Razgovarali bi i sa jednom i sa drugom stranom. 
Jednostavno ne može prihvatiti činjenicu da se na ovakav način komunicira u 
Županijskoj skupštini. 

Stalno pričamo o nekakvim tehnologijama upravljanja, kako će funkcionirati Župan i 
Skupština, ali nitko nije definirao javnu politiku i što se misli sa Ličko-senjskom 
županijom. Već deset godina govori da se rotiraju ljudi u izvršnoj vlasti, međutim ne 
mijenjamo politiku i zato propadamo. I danas ovdje raspravljamo o rotaciji ljudi u 
izvršnoj vlasti, a ne o politikama. Nisu dobili nikakav prijedlog, nitko ni riječju nije rekao 
da ćemo od danas raditi tako i tako i da će biti bolje Županiji. 

Isto tako da bi se nešto rješavalo u Zagrebu i da bi netko vodio brigu o Ličko-senjskoj 
županiji, mora biti stav većina te se ne slaže s potezom M. Kustića. Svjedoci smo i 
sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića, prije 30 godina smo rekli da nećemo 
jednoumlje, a sada se jednoglasno daje podrška gradonačelniku Grada Gospića, svih 15 
vijećnika i praktički više nema oporbe. Tako bi se i danas ovdje trebali dogovoriti, da 
budu u jednoumlju i da u budućnosti donose zajedničke odluke, a nitko s nikim ne 
komunicira.Prilikom glasovanja u svezi izbora Upravnog vijeća ŽUC-a i potpredsjednika 
Skupštine biti će suzdržan, iz razloga što ne sudjeluje u tome. 

A. Dabo je istakao da po pitanju izbora potpredsjednika iz redova oporbe svi znaju 
da se bez HDZ-a nikako ne može izglasati, budući nemaju većinu. Župan im je prilikom 
konstituiranja Skupštine ponudio da se dogovore, znao je da se ne mogu dogovoriti. 
HSLS je dobio 5% glasova, SDP 10%, Bura promjena skoro 23% i smatrali su da Buri 
promjena pripada mjesto potpredsjednika Skupštine, budući su dobili više glasova nega 
sva ostala oporba zajedno, koja nije na to pristala, pristajalo se na personalna rješenja, u 
smislu da ovaj može, a ovaj ne. Osobno mu to ne znači ništa puno, mogu funkcionirati i 
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bez mjesta potpredsjednika Skupštine i nije se na to htio fokusirati, budući smatra da je 
to  nebitno pitanje u cijeloj priči svih nas u Županiji. 

Kada je u pitanju Upravno vijeće ŽUC-a, svi su reagirali kada se mijenjao Statut 
ŽUC-a, svi znamo kako su spušteni kriteriji i svi u oporbi su bili protiv toga. S druge 
strane kada je u pitanju rješenje samog funkcioniranja ŽUC-a, najmanje šest mjeseci 
nema natječaja i već dugo imamo v. d. ravnatelja. što je po njemu, jako loše. Ne zna niti 
jednog gradonačelnika ili načelnika u Županiji koji će reći ijednu ružnu riječ o L. 
Matijeviću, kao ravnatelju ŽUC-a, koji je vrlo korektan, profesionalan i stručan da 
obavlja tu funkciju. Naglasio je kako su ga osobno zvali iz Županijskog HDZ-a i ponudili 
mu mjesto predsjednika Upravnog vijeća ŽUC-a te da  E. Petry nije sam sebe ponudio. 
Zahvalio se i rekao da ima puno posla i da nema vremena za tu funkciju te je predložio 
E. Petrya, kojega smatra kvalificiranim, ne kao člana HNS-a, nego kao člana koji je s njma 
bio na listi Bure promjena i osobno ima povjerenje u E. Petrya da može dobro raditi taj 
posao. U Buri promjena su nezavisni, nitko nikome ne može narediti što će i za koga će 
glasati. Previše je politike i od samog Župana, koji je krenuo odgovarati više politički, 
nego tehnički. Osobno smatra kako se svi moraju maknuti od politike u ovoj Skupštini, 
to mogu raditi van Skupštine. Kao gradonačelnika Grada Novalje, isključivo ga zanima 
napredak Grada, a onda i cijele Županije i da u Županiji imaju partnera. Nikada Župana 
neće osobno napadati, u smislu da će reći ono što nije, međutim zamjera mu što se 
godinu dana bavimo politikom i sada je to eskaliralo. Prije nekoliko dana je bio na Visu i 
iznenadio se kada mu je gradonačelnica iz redova SDP-a hvalila Splitsko-dalmatinskog 
Župana, kada su ga hvalili nezavisni i druge političke opcije. Rekli su mu da ima 
najmanje dva puta godišnje sastanak sa svim gradonačelnicima i načelnicima, neovisno o 
političkoj opciji, da rješava probleme i da svakih nekoliko mjeseci posjećuje svaki grad i 
svako područje. Želio bi to poručiti i našem Županu, trebamo pustiti politiku i raditi svoj 
posao, na terenu su više zauzeti dnevnim obvezama i problemima, koji nisu mali, te bi 
jedni drugima trebali pomoći, da bi u konačnici bilo lakše građanima Županije. Nema 
protiv nikoga ništa, nikada nikoga nije vrijeđao, niti je ikada lagao, ima svoj stav i ne 
traži od nikoga da misli kao on. 

Kada je u pitanju preslagivanje, razgovarali su o konkretnim stvarima, nisu 
razgovarali o nikakvoj koaliciji te će isto tako vjerojatno podržati i puno županovih 
prijedloga. Što se tiče Proračuna, rekao je da na lokalnoj ili regionalnoj razini nije vidio 
onakvo objašnjenje i zbog toga ga je pohvalio. Zaželio je Županu da ga ostvari, na dobro 
svih građana Županije, a kako će biti na kraju godine, to ćemo vidjeti. Pita se je li grijeh 
podržati Proračun  ako je dobar i nikoga nije pozivao da glasa za isti.  Rekao je svoj stav, 
M. Domić je glasao također za Proračun, dok su ostali članovi Bure promjena bili 
suzdržani. Za njega je to normalno da svatko misli svojom glavom. 

Što se tiče preslagivanja, mišljenja je da je 5 800 glasova ili 22% ipak respektabilno i 
da ova grupacija treba imati mjesto potpredsjednika Skupštine. 

A. Franić je dodao kako nitko ne spori da Buri promjena pripada mjesto 
potpredsjednika Skupštine. Govorio je drugu stvar, dok A. Dabo govori da se oporba 
nije mogla dogovoriti. Unutar Bure promjena su imali dva kandidata, jedan je bio A. 
Dabo, a drugi je bio M. Mataija te je čak i B. Gržanić jedno vrijeme razmišljao o 
kandidaturi. Na sastanku u Kabinetu župana su im rekli da se dogovore tko će biti 
kandidat i da im ne mogu dati bjanko potpise, ako ne znaju tko je kandidat. Nije bilo 
nesklada unutar oporbe, budući su zbog izbornog rezultata iskazali namjeru da Buri 
promjena pripadne mjesto potpredsjednika Skupštine, kao što je to u prošlom sazivu 
omogućeno SDP-u. Nakon toga ih nitko nije konzultirao i u Buri promjena dali su si za 
pravo, da bez ostatka oporbe, imenuju kandidata. Nitko ih nije informirao da su se 
dogovorili da to bude M. Mataija, već je to danas saznao. 
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N. Maras je istakao kako smatra da se nalazimo na jednoj prekretnici i da se slaže s 

jednm dijelom onoga što je rekao A. Franić, da bi trebali više govoriti o politikama i zbog 

toga su tu.  Upravo zbog toga ovo doživljava kao prekretnicu, u smislu načina rada. 

Dobro je što se Župan posuo pepelom za neke stvari koje jednostavno nisu bile u redu. 

Treba uputiti poruku da se više ne može funkcionirati na stranački način, kako bi jedan 

njegov stranački drug rekao „spasiti druga, osuditi pojavu“. Kao što je rekao i M. Kustić, 

više ga ne zanima je li netko u SDP-u ili HDZ-u ili u bilo kojoj drugoj političkoj stranci, 

već ga zanima odgovoran posao. Samo na taj način mogu spasiti Ličko-senjsku županiju. 

Ne moraju niti sjediti u Skupštini, mogu i na druge načine djelovati i ako toga ne bude, 

neće biti ni rezultata. Ako E. Petry ne bude dobro radio svoj posao, prvi će ga napasti, 

kao što ga je i do sada znao indirektno napadati. Najvažnije u cijeloj priči je da se prati 

tko što radi, vrijeme brzo prolazi, a ionako ga više nemamo dovoljno. 

B. Gržanić je dodao kako potpisuje sve što je A. Dabo rekao. Jedno je istina da se 

nisu dogovarali oko mjesta potpredsjednika Skupštine, osobno ga nikada to nije niti 

zanimalo. S nikim se nije dogovarao, ali je ipak trebalo pitati i ostale članove iz reda 

oporbe. Ovdje se radi o prijedlogu HDZ-a, HSP-a i HNS-a i to je u redu, to je ta većina i 

slaže se s tim. 

E. Petry je istakao kako je prihvatio prijedlog kolega da se kandidira za predsjednika 

Upravnog vijeća ŽUC-a, prvenstveno zbog toga jer je ta ustanova trenutno zarobljena. 

Nema raspisanog natječaja za ravnatelja, uvjeti su toliko otvoreni da u današnje vrijeme 

svatko može biti ravnatelj ŽUC-a, što smatra da nije u redu. Trebala bi biti stručna osoba, 

napisano je da može biti tehničkog ili društvenog smjera, više ili visoke stručne spreme 

ili adekvatnih naziva koji odgovaraju stručnoj spremi. Smatra da će zajedničkim radom 

većine u Skupštini, ne osobno njegovom odlukom, izabrati najboljeg kandidata, kako 

ŽUC više ne bi bio rob politike. 

Što se tiče M. Mataije, smatra da je zaslužio biti kandidat za potpredsjednika 

Skupštine i ne bi ovdje politizirao tko je član koje političke opcije. Kao predstavnici 

Županije trebaju voditi brigu da Županija i njezine ustanove što bolje funkcioniraju i to je 

jedini zajednički cilj. 

Kako se i sam proziva kao HNS-ovac, može pred članovima HDZ-a s ponosom reći 

da je i osobno bio među prvim članovima HDZ-a na području Grada Gospića, od siječnja 

ili veljače 1990. godine, tako da nema grižnju savjesti i što se tiče utemeljenja hrvatske 

države, ponosan je na taj svoj period. U jednom periodu, dok je HDZ vodio I. Sanader, 

razišao se s tom strankom. Ponosan je na svoje učešće u osnivanju hrvatske države i 

HDZ-a, kao i mladeži HDZ-a na nacionalnoj razini te što je imao čast biti suradnik Prvog 

hrvatskog predsjednika dr. F. Tuđmana. 

S. Momčilović je istakao da je nezadovoljan kada im ovako dođe jedan konfuzan 

prijedlog, kao što je ovaj prijedlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i članova 

Upravnog vijeća ŽUC-a. Konfuzan je, nešto se dešava, a obrazloženje jednostavno ne 

postoji. Vjeruje da većina može samo naslućivati kako i zašto, a koliko je konfuzan 

govori i činjenica da u Zaključku i u prijedlogu Skupštini nisu isti članovi. U Zaključku 

se predlaže pet članova, a u Rješenju kojeg bi trebala donijeti Skupština jedan član nije 

isti. Pita se zbog čega se Upravno vijeće razrješuje, jesu li bili neaktivni, da li nešto nije 

dobro u ŽUC-u upravo zbog Vijeća, a posebno zbog predsjednika i člana koji se najviše 

spominju. Dovedeni su u stanje da naprave pogrešku i da im netko zbog toga jako 

zamjeri. Želja mu je da se to izbjegne i da se jasno kaže što i kako. 
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S druge strane, stranka iz koje dolazi ima punih deset godina na Udbini izvanrednu 

suradnju sa HDZ-om. Kada bi znao da je ovo prijedlog HDZ-a, čak i ako nije siguran da 

je to ispravno, vjerovao bi i rekao da će nastaviti suradnju, budući se ne može svaki put 

biti siguran i inzistirati na osobnoj zadovoljštini. U ovom slučaju se stvarno lomi, ne zna 

što da učini i kako god da glasa neće mu biti jasno. Zamolio je ako netko može da 

dodatno pojasni. 

Ž. Biondić je istakao da ŽUC mora raspisati natječaj za novog ravnatelja. Članovi 

Skupštine iz reda HDZ-a su svojedobno podržali promjenu uvjeta za izbor ravnatelja jer 

su poštivali nekakvu supsidijarnost i dogovor koji su imali. Jedino je Predsjednica 

Skupštine bila suzdržana. Ljudi ponekad, ako nemaju sve informacije, znaju i pogriješiti. 

Ispada da je današnja sjednica Skupštine jedinstvena po tome što se svi, iz ovog ili onog 

razloga, posipaju pepelom. Osobno to ne želi učiniti, tada je mislio tako i smatrao da 

treba to učiniti i ne žali zbog odluke koju su tada donijeli. U novonastalim uvjetima i u 

svezi s događanjima unutar HDZ-a, koji nažalost danas opterećuju i Skupštinu, moramo 

omogućiti županijskim institucijama da normalno djeluju. Održali su Klub vijećnika i 

dogovorili se da ovakav prijedlog dadu na Skupštinu. Kako će proći, vidjet ćemo kada 

bude glasovanje. Ovo je učinjeno u cilju sređivanja stanja i omogućavanja normalnog 

funkcioniranja ŽUC-a, da se omogući raspisivanje natječaja i izbor ravnatelja. 

B. Gržanić je dodao kako je sada rečeno da je na Klubu vijećnika predloženo od 

strane HDZ-a, a ovdje su predlagatelji Milan Mataija, Ivica Tomljenović, Ernest Petry, 

Željko Biondić i Nada Marijanović. Izgleda da su svi bili na Klubu vijećnika HDZ-a. 

Nadalje, moraju dati odgovor članovima Skupštine tko se imenuje u Upravno vijeće 

ŽUC-a, budući imamo dvije kombinacije pa neka se odluče koja im odgovara. Moraju 

znati koga imenuju i pročitati ih imenom i prezimenom. 

Ž. Biondić je istakao da su razgovarali o ovome na Klubu vijećnika i nitko drugi nije 

bio prisutan osim onih vijećnika HDZ-a koji su željeli nazočiti. S druge strane, 

mjerodavan je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje i u njemu su ispravno navedeni 

oni ljudi koji su predloženi za novo imenovanje u Upravno vijeće ŽUC-a. 

Župan je upitao bivše stranačke kolege zašto se boje reći zašto dolazi do razrješenja i 

imenovanja predsjednika i članova Upravnog vijeća ŽUC-a. Nadalje je dodao kako je u 

redu kada se Gradonačelnik Grada Novalje A. Dabo bavi politikom, a kada se on bavi 

onda nije u redu. Jedan jedini razlog smjene je taj što su Juraj Verzon i Ivica Čačić 

podržali njega kao kandidata za predsjednika ŽO HDZ-a. Treba to otvoreno reći da ljudi 

znaju. Istakao je da mora spomenuti i Luku Matijevića, kada ga drugi spominju. Dok je 

bio predsjednik ŽO HDZ-a imao je sve mehanizme maknuti L. Matijevića i ne želi da mu 

to impliciraju, što je i samom L. Matijeviću rekao barem 50 puta. Da je i htio promijeniti 

L. Matijevića, ne bi mogao jer da su u Upravnom Vijeću J. Verzon i I. Čačić glasali za 

smjenu, budući su kao „njegovi”, ostali članovi bi bili protiv. Naglasio je da obmanjuju 

javnost i da je to politika. L. Matijević je sam rekao da treba dati prednost mladim 

ljudima, ravnatelj je dugi niz godina, dugo je u politici, bio je i stečajni upravitelj MOL-a. 

Upitao je M. Kustića hoće li reći što su razgovarali u četiri oko. Predložio je da ne, a 

M. Kustić ako hoće, neka odluči drugačije pa neka se sve čuje. 

Da ne želi maknuti L. Matijevića govori i sljedeći podatak. Kada je P. Krmpotić 

izgubio izbore za gradonačelnika Grada Gospića, zvao je L. Matijevića i rekao mu da 

preuzme GO HDZ-a Grada Gospića. Predložio ga je kao uglednog građanina i rekao mu 

da „muze” HDZ 28 godina, kao i sam osobno, budući ne bi bio ni potpredsjednik Vlade, 

ni ministar zdravstva, niti Župan da nije bio u HDZ-u i da neki način vraća to HDZ-u 
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boreći se i radeći za tu stranku. Rekao je L. Matijeviću da sada vrati HDZ-u tih 28 godina, 

neka postane predsjednik GO HDZ-a i neka on ide umjesto njega u obilazak Bilaja, 

Barleta, Udbine i ostalih mjesta u Županiji. 

Što se tiče riječi A. Dabe o pohvalama koje je čuo na Visu za Splitsko-dalmatinskog 

Župana, Župan je istakao kako je obišao svaki kutak naše Županije i da je u godinu i pol 

dana primio preko tisuću ljudi. Dok je bio član HDZ-a, prilikom posjeta Gradu Senju, 

ljudima koji rade u gradskoj upravi bilo je zabranjeno da idu s njim posjetiti županijske 

institucije. Pita se radi li se tu o politici. Osobno je također mišljenja da L. Matijević dobro 

radi svoj posao, što je dokazala i Županijska skupština i nikada nije imao namjeru 

smijeniti ga. 

Sada su nastupili novi odnosi i u svome radu će kontaktirati sve članove Skupštine. 

M. Kustić je istakao kako ne zna što je krivo rekao i da se treba pitati zašto su se i 

druga upravna vijeća mijenjala. Tamo gdje Župan ima ovlasti, on odlučuje i to je tako, 

tko je pitao zašto je netko razriješen, bio ova ili ona politička opcija. Ljude se 

razriješavalo i zato jer nisu podržali nekoga na unutarstranačkim izborima. Naglasio je 

da nije vodio nikoga u Zagreb ili ne zna što, nego je bila u pitanju investicija u svezi 

kanalizacije u Gradu Gospiću i tako će uvijek raditi. Kao što je pozvao Zamjenika župana 

V. Nekića, tako će pozvati svakog predstavnika iz Grada i Županije. Projekt gradske 

kanalizacije u vrijednosti 4,7 mil. kuna biti će realiziran do kraja studenoga ove godine. 

Što se tiče otvaranja karata, ne želi se spuštati toliko nisko i o tome razgovarati pred 

Skupštinom. Mogu pričati što hoće, međutim svakoga može pogledati u oči i reći 

otvoreno što i kako pa i o ovim unutarstranačkim izborima. Ponovno je naglasio kako 

ovo nije mjesto za razgovor o unutarstranačkim izborima, nego za raspravljati o 

problemima koji postoje i kako nešto napraviti za boljitak Ličko-senjske županije. 

Župan je upitao je li normalno da saborski zastupnik na taj sastanak ne zove 

Župana, već njegovog zamjenika. S tim projektom V. Nekić nema nikakve veze, budući 

je to projekt gradonačelnika Grada Gospića. Tek nakon toga se osobno čuo s M. 

Kustićem. 

Isto tako se kaže da se ne može raspisati natječaj za izbor ravnatelja ŽUC-a, međutim 

v. d. ravnatelja ima sve zakonske ovlasti i može raspisati bilo koji natječaj. Ako nije 

raspisan natječaj, to je isključiva odgovornost v. d. ravnatelja.  

B. Gržanić se nadalje javio za riječ. 

Predsjednica Skupštine je istakla kako je već konzumirao svoje pravo na raspravu 

po ovoj točki dnevnog reda. 

B. Gržanić je dodao da Predsjednica Skupštine ne može reći Županu da ima 

ograničeno pravo na riječ, po Statutu može govoriti koliko hoće, kao i gradonačelnik 

svakog grada. Istakao je da se ovdje iznosi dosta neistina. Što se tiče kanalizacije, Općina 

Korenica je potpisala ugovor u vrijednosti 12 mil. kuna, Grad Otočac u vrijednosti 17 mil. 

kuna, a Grad Gospić, uz sve intervencije, u iznosu od 4,7 mil. kuna. Moraju konačno 

saznati tko se predlaže u Upravno vijeće ŽUC-a, budući su im dostavljena dva 

prijedloga. Radi se o službenom dokumentu koji se pohranjuje u arhivu  i moraju znati 

što je istina u svemu ovome i tko se imenuje. 

Predsjednica Skupštine je izrekla opomenu B. Gržaniću i zamolila ga da poštuje 

njenu funkciju i funkciju ostalih članova Skupštine. 
Župan je dodao kako će on odgovoriti zašto je došlo do promjene. Došao je prvi 

prijedlog i onda se pobunio, biti će toliko korektan pa neće reći tko iz HDZ-a, tako da se 
nisu mogli dogovoriti i onda je promijenjen kandidat. Upitao je A. Dabu zar se tu ne radi 
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o politici. Prozvan je da se bavi politikom, a svi su oni ovdje političari. Predložen je jedan 
prijedlog, sada imamo i drugi i ima informaciju da ovaj drugi prijedlog nije usuglašen s 
HSS-om, budući je i HSS tu prevaren. 

Predsjednica Skupštine je istakla kako daje na glasovanje objedinjen prijedlog za 
razrješenje i za imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća ŽUC-a. 

B. Gržanić je dodao kako prvo treba glasati za razrješenje pa tek onda za 
imenovanje. 

Predsjednica Skupštine je naglasila kako na stolu imaju prijedlog Odbora za izbor i 
imenovanje koji je koncipiran kao Rješenje o razrješenju i imenovanju, što znači da se 
istovremeno jedne razrješava, a druge imenuje. 

 

Županijska skupština je s 19 „za”, 10 „protiv“ i  2 „uzdržana” glasa donijela 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske 

uprave za ceste Ličko-senjske županije 
 

Rješenje se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
AD/3 Donošenje Odluke o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Ličko-
 senjske županije 
 

Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da je predlagatelj 
materijala Odbor za izbor i imenovanje, koji je na prijedlog 11 članova Skupštine 
predložio da se za potpredsjednika Županijske skupštine izabere Milan Mataija, bacc. 
oec.  

Zatim je otvorila raspravu. 
Za riječ se javio T. Zrinski. 
Budući je za govornicu izišao B. Gržanić, Predsjednica Skupštine je zamolila T. 

Zrinskog da zauzme mjesto za govornicom, a B. Gržaniću izrekla i drugu opomenu te ga 
upozorila da će ga u slučaju treće opomene udaljiti sa sjednice. 

T. Zrinski je istakao kako mu je drago da će u narednom periodu potpredsjednik 
Skupštine iz redova oporbe zastupati oporbu. Treba jasno kazati da je osobno prije četiri 
godine dobio potpise svih oporbenih vijećnika. Radi javnosti želi naglasiti kako će 
budući potpredsjednik Skupštine iz redova oporbe biti izabran na prijedlog HDZ-a, 
HSP-a, HNS-a i jednog dijela nezavisnih vijećnika. Zaželio mu je sreću u daljnjem radu. 

Nakon rasprave Predsjednica Skupštine je dala 3. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je s 20 „za” i 11 „uzdržanih” glasova donijela 
 

O D L U K U 
o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Ličko-senjske županije 

 
Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
 

AD/4  Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana za prvo polugodište 2018. 
 godine 
AD/5 Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko-senjske 

županije za  razdoblje od 1.1. – 30. 6. 2018. godine i Zaključka o davanju 
suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske 
uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1. – 30. 6. 2018. godine 

 
Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da je predlagatelj materijala 

Župan te da je o 5. točki dnevnog reda raspravljao Odbor za Proračun i financije. 
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Obrazloženje je dao Župan Ličko-senjske županije D. Milinović. 

Zahvalio se svima koji su podržali Proračun  i mišljenja je da i ovi podaci koje će 

ukratko iznijeti govore u prilogu tomu da nisu pogriješili te se nada kako će u idućim 

projektima svi zajeno sudjelovati. Izvršenje Proračuna iznosi 33%. Bilo bi normalno da je 

negdje između 45% i 50%, međutim neki projekti poput razminiranja, Razvojnog centra, 

cikloturizma i plinofikacije idu sljedeće godine i zbog toga izvršenje iznosi 33%. 

Naslijedio je 4 mil. kuna dospjelog duga, danas taj dug iznosi 1.3 mil. kuna, dok su sve 

obveze Županije u 2018. godini plaćene. Da nisu opterećeni obvezama iz 2014., 2015. i 

2016. godine, Županija danas ne bi imala dospjelih dugova. 

Budući su članovi Skupštine upoznati kroz Izvješće o njegovom radu, Župan je samo 

istakao da je obišao sve dijelove Županije i da će tako nastaviti i dalje. Primio je preko 

tisuću ljudi, učestvovao u niz projekata i imao jako puno sasatanaka s ministrima. 

Pozvao je sve gradonačelnike i načelnike na suradnju, da im bude potpora u razvijanju 

njihovih gradova i općina. 

Projekti koji su odobreni i za koje je Županija već dobila sredstava iznose 266 mil. 

kuna. Do kraja godine će dobiti najviše sredstava iz EU fondova, negdje oko 355 mil. 

kuna. 

Zbog nepotpunog unosa podataka u aplikaciju Riznica za proračunskog korisnika 

Zavod za hitnu medicinu Ličko – senjske županije, iz tehničkih razloga u Polugodišnjem 

izvještaju nisu bili iskazani potpuni podaci o izvršenju vlastitih i namjenskih prihoda i 

rashoda proračunskih korisnika sukladno zakonskoj obvezi pa je Župan 26. rujna 2018. 

godine, u odnosu na tekst koji je dostavljen u materijalima za sjednicu Skupštine, 

predložio amandman.  
Tekst Amandmana prilaže se izvještaju i njegov je sastavni dio. 

Nakon iznijetog obrazloženja Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu. 

U raspravi su sudjelovali N. Maras, Župan i Z. Fumić. 

N. Maras je istakao kako se u izvještaju spominje da je za usluge i održavanje i 

ažuriranje internetske stranice Ličko-senjske županije sklopljen ugovor s tvrtkom HD7 

CONSULTING – Baške Oštarije, Karlobag, dok je za usluge fotografiranja i video 

snimanja sklopljen ugovor s tvrtkom Nick M. Gospić. Može tražiti i uvid tih ugovora, 

budući smatra kako su oni služili upravo za županovu promidžbu. Smatra kako je nužno 

da ta sredstva preusmjerimo u ono što je potrebno, u promociju vrijednosti Ličko-senjske 

županije, kao što je turizam i sve ostalo. Zamolio je Župana da ih pobliže izvijesti o tome, 

budući vjeruje kako se radi o pozamašnom iznosu. 

Što se tiče izvršenja Proračuna i na prethodnim sjednicama je tražio da ih se detaljno 

izvjesti o obvezama o kojima je govorio, a koje na neki način, Župan nije htio priznati da 

postoje. Sada vidimo da su one itekako obvezujuće za Ličko-senjsku županiju, pa tako 

imamo i ovih 9.428.000,00 kuna o kojima je govorio i na Odboru za Proračun i financije. 

Ove godine će nam na naplatu doći još 100.000,00 kuna, a nakon toga slijedi još 

povećanja rata. Ne želi više dizati tenzije, izvještaj je prikazan tako kako je i doista vjeruje 

da se sada reže gdje se može rezati i da se pokušava uštedjeti, budući je jednostavno 

došlo tako vrijeme. Još uvijek nismo u dobroj situaciji i upravo želi upozoriti na to da još 

uvijek imamo niz obveza koje će nam sjesti na naplatu. 

Župan je istakao, kako temeljem javnog natječaja, N. Maras ima pravo na uvid i da 

nisu samo to tvrtke koje imaju ugovor sa Županijom. One koje izvršavaju svoje obveze 

plaćaju, one koje ne izvršavaju ne plaćaju. Slaže se s N. Marasom to je PR i njegovih 

pročelnika, jer bez njih ne bi mogao ništa. Kada negdje ide i obavlja nekakve poslove, 
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naravno da obavještavaju javnost što se i na koji način radi. Ima pravo na uvid i može 

doći u zgradu Županije, kako bi vidio da su ta sredstva dodijeljena temeljem javnog 

natječaja. 

Što se tiče 9 mil. kuna obveza za poljoprivrdu, u razgovoru su sa Ministarstvom 

poljoprivrede i ministrom T. Tolušićem i vidjet će se hoćemo li morati vratiti svih tih 9 

mil. kuna. Potpisan je sporazum s Ministarstvom poljoprivrede o otplati kroz idućih 

deset godina, da se ne opterećuje Proračun Županije. Ove godine u Proračunu je 

osigurano 100.000,00 kuna, kao prva tranša, tako da se ispunjavaju i te obveze. To nas 

neće opteretiti u financijskom smislu, budući su te obveze reprogramirane na deset 

godina. Želja mu je kao i svih ovdje i pokušat će sve učiniti da Vlada ili Ministarstvo 

poljoprivrede nađu načina da otpišu taj dug, a za sada nema načina za to, zbog nalaza 

državne revizije u Ministarstvu. 

Z. Fumić je naglasio kako je imao tu čast da je Župan u ovoj godini sigurno 15 puta 

bio u Brinju. Zahvalio mu je i zbog toga što nije zaboravio ni Dan Općine niti bilo koju 

drugu svečanost. Proračun će podržati i drago mu je da se ide u boljem smjeru  da se, 

shodno nacionalnoj politici, taj dug smanjuje. Želi i uvijek to i u Brinju zagovara, da svi 

skupimo glave zajedno i da konačno počnu raditi za dobrobit Županije. Ovi ratovi 

unutar Županije i unutar politika nikome ne donose dobro. Ima samo jednu zamjerku 

prema Županiji, odnosno prema ŽUC-u, budući od svih sredstava koja su uložena u 

cijeloj Lici, Općina Brinje nije dobila niti kune. Drago mu je što mu je v. d. ravnatelja 

ŽUC-a L. Matijević u razgovoru rekao da će sada i to biti riješeno. 
Nakon rasprave Predsjednica Skupštine je dala 4. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je s 24 „za” i 3 „uzdržana” glasa donijela 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu Župana za prvo polugodište 2018. godine 
 

Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov su sastavni dio. 
 

Predsjednica Skupštine je zatim dala 5. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je s 24 „za” i 3 „uzdržana” glasa donijela 
 

P O L U G O D I Š N J I   I Z V J E Š T A J 
o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za  razdoblje od 1.1. – 30. 6. 2018. godine 

 i 
Zaključak o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju  
financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 

za razdoblje od 1.1. – 30. 6. 2018. godine 
 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za  razdoblje od 
1.1. – 30. 6. 2018. godine i Zaključak prilažu se Zapisniku i njegov su sastavni dio. 
 
 
AD/6 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Godišnjeg 

financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. 
godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu  

 
Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da je predlagatelj materijala 

Župan te da je o materijalu raspravljao Odbor za Proračun i financije. 

Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednice Skupštine da ne treba 

dodatno obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovom točkom. 
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Predsjednica Skupštine je zatim otvorila raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dala 6. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je s 23 „za” i 3 „uzdržana” glasa donijela   
Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Godišnjeg financijskog plana 

Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. godinu  

s projekcijama za 2019. i 2020. godinu 
 

Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
AD/7 Donošenje Zaključka po Izvješću o poslovanju gospodarskih subjekata Ličko-

senjske županije u 2017. godini 
 

Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da je predlagatelj materijala 
Župan te da je o materijalu raspravljao Odbor za gospodarska pitanja 

Obrazloženje je dala A. R. Stilinović, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo. 
Istakla je da je ovo jedno standardno godišnje izvješće, kojim prikazuju osnovne 
makroekonomske pokazatelje stanja u gospodarstvu na osnovu raspoloživih pokazatelja. 
Obrazloženja i izvore svih tih pokazatelja  koje su obradili u Izvješću predočili su uz 
svaki izneseni podatak, uglavnom tabelarno prikazano. Na kraju Izvješća kao rezime 
svih pokazatelja koji su vezani za poslovanje našeg gospodarstva u 2017. godini, može se 
reći da većina njih prati trendove koji su uočeni ranijih godina istim ovim dokumentom. 
Tako je npr. zadnji dostupni podatak za visinu BDP-a u našoj Županiji za 2015. godinu 
porastao u odnosu na godinu ranije za 4,3%, isti postotak je ostvaren i na nivou RH, tako 
da gospodarstvo u Županiji uglavnom prati trendove na nivou RH. Od ostalih 
pokazatelja koji su obrađeni ovim Izvješćem, nekoliko ih je povoljnijih u odnosu na 
republički prosjek, npr. pokazatelj o indeksu rasta ukupnih prihoda trgovačkih društava, 
pokazatelj o indeksu rasta dobiti nakon oporezivanja, koja je čak za 66% više porasla 
nego je taj pokazatelj porastao na nivou RH, pokazatelj o dolasku i noćenju turista, koji je 
također veći i povoljniji nego na nivou RH. Stopa nezaposlenosti prati stopu 
nezaposlenosti na nivou RH i obe su u odnosu sa 2017. na 2016. godinu iznosile -2,7%, 
što znači da je smanjenje nezaposlenosti evidentirano i u našoj Županiji i na nivou RH. 
Isto tako povoljniji su pokazatelji vezani za broj zaposlenih, a u našoj Županiji broj 
zaposlenih je porastao za 4,2%, a na nivou RH za 2,9%. Izvoz je u našoj Županiji porastao 
za 52%, što je 38% više nego na nivou RH, dok je istovremeno uvoz porastao za 41,5%, 
što je 30,4% više nego na nivou RH. Sva raspoloživa obrazloženja do kojih su mogli doći, 
vezano za izvore podataka, dana su u Izvješću, a ako je nekome potrebno dodatno 
obrazloženje ili istraživanje, to mogu učiniti naknadno. 

Nakon iznijetog obrazloženja Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu. 
U raspravi je sudjelovao N. Maras. 
N. Maras je naglasio kako je ovo Izvješće dobra stvar, u smislu da znamo gdje smo, 

ako bi u budućnosti porasli u bilo kojem segmentu, da znamo usporediti. Ono što je 
istakao je udio BDP-a Ličko-senjske županije u BDP-u RH u 2015. godini, koji iznosi 
0,9%, što je jako malo i zabrinjavajuće. Mišljenja je kako je moguće to promijeniti. Ako 
može rasti Istarska županija, koja ima svojih komparativnih prednosti, zašto ne bi mogla 
i naša Županija rasti u svakom segmentu. Stoga želi vjerovati da će kroz 10 do 15 godina 
ovaj udio BDP-a biti značajno veći. 

Nakon rasprave Predsjednica Skupštine je dala 4. točku dnevnog reda na glasovanje.    
Županijska skupština je jednoglasno, s 23 glasa „za” donijela    
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Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju gospodarskih subjekata  

Ličko-senjske županije u 2017. godini 
 

Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
AD/8 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Turističke zajednice Ličko-senjske 

županije za 2017. godinu 
 

Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da je predlagatelj materijala 
Župan te da su o materijalu raspravljali Odbor za Proračun i financije i Odbor za 
gospodarska pitanja.. 

Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednice Skupštine da ne treba 
dodatno obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovom točkom. 

Predsjednica Skupštine je zatim otvorila raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dala 8. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 

Županijska skupština je jednoglasno, s 23 glasa „za” donijela  
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu  
Turističke zajednice Ličko-senjske županije za 2017. godinu 

 
Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
AD/9 Donošenje Zaključka po Izvješću trgovačkog društva Lika ceste d.o.o. Gospić za 

2017. godinu 
 

Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da je predlagatelj materijala 

Župan te da je o materijalu raspravljao Odbor za gospodarska pitanja. 

Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednice Skupštine da ne treba 

dodatno obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovom točkom. 

Predsjednica Skupštine je zatim otvorila raspravu. 

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

Županijska skupština je jednoglasno, s 24 glasa „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Lika ceste d.o.o. Gospić za 2017. godinu 

 
Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
AD/10 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Razvojne agencije Ličko-senjske 

 županije LIRA–e za 2017. godinu  
 

Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da je predlagatelj materijala 

Župan te da je o materijalu raspravljao Odbor za gospodarska pitanja. 

Obrazloženje je dala Martina Šuper Štampar, ravnateljica Razvojne agencije LIRA-e. 

Istakla je da je samo Izvješće koncipirano u dva dijela, sukladno Zakonu o regionalnom 

razvoju RH. Prvi dio se odnosi na strateško planiranje regionalnog razvoja, a drugi dio se 

odnosi na projekte koji su u provedbi, koji su prijavljeni ili koji nisu odobreni za 

financiranje, kao i ono što je LIRA u 2017. godini pripremala. Vezano za strateško 

planiranje regionalnog razvoja, Razvojna agencija prati provedbu Županijske razvojne 

strategije i zadužena je za izradu nove Županijske razvojne strategije do 2020. godine. 

Završetak izrade nove Županijske razvojne strategije se planira u 2018. godini. Što se tiče 
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strateških dokumenata, LIRA je zadužena za praćenje provedbe razvoja ljudskih 

potencijala Ličko-senjske županije. Unutar toga vezan je projekt lokalnog partnerstva za 

zapošljavanje Ličko-senjske županije, unutar čega će se provesti i aktivnosti revizije 

postojeće strategije razvoja ljudskih potencijala. Sam projekt lokalnog partnerstva za 

zapošljavanje je odobren u svibnju ove godine i njegova provedba je započela. LIRA je 

tijekom 2017. godine sklopila s Ministarstvom sporazum o suradnji za izradu Nacionalne 

razvojne strategije do 2030. godine, a komponenta iz tog sporazuma je Program 

pripreme lokalnih razvojnih projekata, s kojima su gradovi i općine upoznati i tijekom 

2017. godine. LIRA je zaprimila 21 projekt i bila u ulozi ocjenjivača. Kandidirali su 

Ministarstvu svih 21 projekata, a samo Ministarstvo je izabralo 9 ugovora o 

sufinanciranju projekta, ukupne vrijednosti 2 mil. kuna i ti projekti se provode. Sam 

fokus LIRA-e je da napiše što više projekata i da povuče što više sredstava iz EU 

fondova.  Tijekom 2017. godine LIRA je sudjelovala u provedbi 14 projekata, koji se 

odnose na Županiju, gradove i njihove institucije, ukupne vrijednosti 52 mil. kuna, dok 

ukupna bespovratna sredstava koja su potraživali i koja će dobiti iznose iznose 42 mil. 

kuna. Ostali projekti se odnose na projekte poduzetnika, 10 projekata ukupne vrijednosti 

1,7 mil. kuna, a bespovratna sredstva koja će dobiti iznose 1,2 mil. kuna. 

LIRA je dobila 1 mil. kuna za jačanje kapaciteta Ličko-senjske županije i u okviru tog 

projekta LIRA sudjeluje pri provedbi i pripremi projekata za jedinice lokalne 

samouprave i njihove institucije. Što se tiče drugog projekta lokalnog partnerstva za 

zapošljavanje, čiji je nositelj također LIRA, potpisan je ugovor u iznosu 2 mil. kuna. 

Unutar ovog projekta, koji će uskoro započeti,  raspisati će natječaj i dodijeliti 20 potpora 

male vrijednosti nezaposlenim osobama u iznosu od 50.000,00 kuna. 

Najznačajniji Projekt u kojem je LIRA sudjelovala, u pripremi, a sada također i u 

provedbi je Razvojni centar Ličko-senjske županije, ukupne vrijednosti 18,7 mil. kuna, u 

svezi kojeg su tijekom 2017. godine provedene određene javne nabave. Trenutno je u 

tijeku nabava za građevinske radove. LIRA-a je također izradila i Projekt „Obrazovanje 

jednakih mogućnosti”, koji se odnosi na pomoćnike u nastavi, vrijednosti 7,5 mil. kuna. 

Drugi projekt „Mali korak – veliki uspjeh”, u kojem je LIRA također sudjelovala, također 

se odnosi na pomoćnike u nastavi, ali za drugu školsku godinu, u vrijednosti 1,6 mil. 

kuna. Projekt „Hraniti se zdravo”, u kojem je riječ o osiguranju školske prehrane, iznosi 

266.000,00 kuna. Sudjelovali su i u projektu razvoja cikloturizma, u sklopu čega su 

izradili operativni program razvoja cikloturizma. Nositelj tog Projekta je Ličko-senjska 

županija, koja je za to dobila 350.000,00 kuna. 

Drugi segment projekata su energetske obnove, koje su dobili i za koje imaju i 

rješenja. Energetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije 

iznosi 2 mil. kuna. LIRA će u ovoj godini nastaviti pružati savjetodavnu podršku 

prilikom provedbe. Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Gospić iznosi 2,1 mil. 

kuna, dok energetska obnova zgrade Osnovne škole S. S. Kranjčevića u Senju iznosi 2,7 

mil. kuna. LIRA je također savjetovala i Osnovnu školu dr. F. Tuđmana u Korenici pri 

provedbi aktivnosti energetske obnove u iznosu od 1,7 mil. kuna. 

Zajedno su radili i sa Općinom Brinje u svezi programa zapošljavanja žena u toj 

Općini u iznosu od 1,7 mil. kuna. U svezi programa Ministarstva gospodarstva 

Poboljšanje poslovne konkurentnosti, održali su radionice s ciljem obrazovanja e-

poslovanja u e-trgovini i sklopili su ugovor o darivanju IKT opreme. Drugi segment su 

poduzetnici, o kojima je ravanateljica istakla da ne bi pojedinačno raspravljala, na koje se 
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vežu projekti koji se odnose na natječaje Ministarstva turizma i programe ruralnog 

razvoja. 

Drugi dio su prijavljeni projekti u 2017. godini, za njih već imaju rezultate u ovoj 

godini i oni su jako dobri. Projekt „Zaželi bolji Donji Lapac – Program zapošljavanja 

žena” u iznosu od 1,7 mil. kuna također je prošao. U prošloj godini su izradili Projekt za 

energetsku obnovu Osnovne škole u Perušiću i ove godine su odobrena ukupna 

bespovratna sredstva u iznosu od 4,4 mil. kuna. Također je prošao i Projekt energetske 

obnove zgrade Osnovne škole Plitvička Jezera, Područne škole Smoljanac u iznosu od 

960.000,00 kuna. 

Od prijavljenih projekata jedino nije prošla energetska obnova zgrade matičnog 

ureda u Općini Brinje. Projekt energetska obnove zgrade Doma zdravlja u Općini Brinje 

je bio prijavljen na natječaj energetske obnove, međutim povučen je u dogovoru s 

Općinom i prijavljen je za Program održivog razvoja, u iznosu od 500.000,00 kuna 

bespovratnih sredstava. 

Ravnateljica je posebno izdvojila Program prekogranične suradnje INTERREG V-A 

Italija-Hrvatska, u kojem je LIRA po prvi put nositelj u prekograničnom programu i ono 

što je bitno je da je taj program prošao te ćemo dobiti 258.000,00 eura bespovratnih 

sredstava. 

Projekt „Tesla oko nas” nije prošao, ali je zadovoljio bodovni prag i nalazi se na 

rezervnoj listi. Kroz nekih 15-ak dana očekuju prijaviti program Poboljšanje pristupa 

zdravstvenoj zaštiti u vrijednosti 4 mil. kuna. 

Fokus LIRA-e je povući što više sredstava iz EU fondova, po zakonu pišu, 

pripremaju i provode projekte za Županiju, gradove i općine i njihove institucije i to rade 

besplatno. Što se tiče poduzetnika i OPG-ova, usluge im ne naplaćuju temeljem Zakona o 

regionalnom razvoju. Isti idu van iz razvojnih agencija i dano je jedno prijelazno 

razdoblje do kraja 2020. godine, kako bi LIRA pozavršavala poslove koje je radila po 

programu ruralnog razvoja i eventualno neke druge projekte koji su zapravo na tržištu, 

budući je tu riječ o narušavanju tržišne konkurencije. 

Nakon iznijetog obrazloženja Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu. 

U raspravi su sudjelovali N. Maras, M. Š. Štampar, Z. Fumić, predsjednica Skupštine 

i Župan. 

N. Maras je istakao kako je ovo vrlo važna tema, budući LIRA-u smatra za nositelja 

razvoja Ličko-senjske županije. Za vrijeme rasprave o Upravnom vijeću ŽUC-a svi su bili 

inspirirani da se jave za riječ i žao mu je što ove točke dnevnog reda poput Turističke 

zajednice i LIRA-e nikoga ne zanimaju. To je pokazatelj koliko smo sazrijeli, budući nas 

ove teme moraju više zanimati. Skupština je ta koja mora prstom pokazivati u ono što 

valja i u ono što ne valja, pa tako i što se tiče LIRA-e, bez koje sigurno nećemo uspjeti. 

Razvijene sredine su sigurno već odavno iskoristile pogodnosti EU fondova, mi smo na 

tragu toga. Ravnateljicu pozna osobno i zna da oduvijek teži izvrsnosti, tako da vjeruje 

da će to pokazati i u ovom poslu. Očekuje i podršku Župana, u početku se činilo da se 

radi o političkoj smjeni bivšeg ravnatelja LIRA-e, međutim idemo na bolje. Želja mu je da 

se što prije krene u realizaciju Razvojnog centra, da ti javni natječaji budu što prije 

gotovi, jer nam se tu otvara niz novih mogućnosti. 

Zanima ga kako stojimo sa kadrovima unutar same LIRA-e, sa stručnosti, ima li tu 

dovoljno podrške, jer sigurno ima prostora za napredak. Bez dobrih, stručnih i 

sposobnih ljudi ta ustanova se neće moći razvijati na pravi način pa čak i ako treba da se 

plate dodatni ljudi koji će donositi dodatnu dobit. Vidimo da se poduzetnički projekti 



 

 

21 

 

lagano razvijaju i tu se javljaju bespovratna sredstva. Ne zna koliko smo svijesni da na 

neki način postajemo „in”, što vidimo po pojedinim obiteljskim i privatnim smještajima, 

koji su rasprodani do studenog ili prosinca, a još uvijek nemamo dovoljno za ponuditi 

koliko bi mogli, poput gastronomije, gdje bi mogli ponuditi niz ličkih specijaliteta. 

Pitanje je jesmo li to osvijestili kod građana. Važan je način na koji pristupamo i 

informiramo građane, budući u svakom pojedincu treba osvijestiti da mu se doista želi 

pomoći da se razvija i da počne stvarati i proizvoditi. Možda netko ima zemljište, a 

jednostavno nema hrabrosti da pokrene nekakav OPG. U tom pogledu LIRA treba biti ta 

koja će privlačiti potencijalno nove poduzetnike. Smatra kako idemo prema naprijed te 

mu je želja da se svi zajedno uključe i da svi iznose svoje ideje. 

M. Š. Štampar je, što se tiče stručnosti kadra u LIRA-i, istakla kako je određen broj 

ljudi apsolutno stručan, znaju kako napisati projekt koji će povući sredstva. Što se tiče 

ostalog dijela, svjesna je nedostatka stručnosti i znanja kadrova i čini sve da postojeći 

kadar osposobi i za pripremu i za provedbu projekata. Djelatnici LIRA-e znaju da će od 

nje, kao ravnateljice dobiti apsolutno svu pomoć vezano za edukacije i jedino što od njih 

traži je da na kraju godine kažu koliko su napisali projekata i koliko su povukli 

sredstava. Svi koji to ne mogu pratiti nemaju što tražiti u LIRA-i. 

Ono što joj je Župan rekao je da od nje traži rezultate, koliko su napravili projekta i 

povukli sredstava, a ona neka se snalazi i pliva u tim vodama. Rekao joj je i da sama 

procijeni tko je sposoban, a tko nije. Pružit će svojim djelatnicima svu potrebnu 

edukaciju, omogućila im je vrhunske konzultante iz Zagreba i imaju od koga učiti. 

Posjetila je gradove i općine da im kaže da je LIRA tu da piše projekte za njih i njihove 

institucije i to besplatno. Zanimaju je sredstva koja su ušla u našu Županiju. 

Što se tiče načina na koji se informiraju građani vezano za OPG-e i podzetnike, ono 

što im Zakon o regionalnom razvoju kaže je da su razvojne agencije tu da pišu projekte 

jedino za lokalne i područne samouprave i da to rade bez naknade. Vezano uz OPG-e i 

poduzetnike, ono što se plaća, tj. pisanje projekata ide van iz razvojnih agencija i to se 

prije svega ne smije pisati, odnosno naplaćivati. Problem je u tome što se razvojne 

agencije financiraju iz proračuna i ako vas netko financira, a radite isti posao kao i 

konzultant, koji ima svoj ulazni trošak, stvara se nelojalna konkurencija na tržištu. Taj 

dio LIRA ne bi smjela raditi, niti će raditi. Davati će savjete kako pisati i pripremati 

projekte, ali pisati projekte ne smiju, jer će im uzeti novce iz drugog projekta. Međutim, 

to ne znači da će napraviti rez i reći da su njihova vrata zatvorena za poduzetnike i OPG-

e. Upravo sada je u tijeku jedna nova reorganizacija, gdje stvaraju pripremu za razvojni 

centar, unutar kojega bi bila jedna institucija koja bi se isključivo bavila poduzetnicima. 

Ljudi koji su pisali poslovne planove u LIRA-i ne smiju raditi poslovne planove i 

programe ruralnog razvoja za OPG-e te rade jedan odjel koji će se posebno baviti s tim. 

Trebaju imati posebno instituciju koja će isključivo raditi za poduzetnike. 

Z. Fumić je istakao kako ne sumnja u novu ravnateljicu i vjeruje da će biti jako 

uspješna. Nada se da će na kraju godine čuti koliko je zbirno sredstava LIRA povukla, 

budući je budućnost Županije i tog novca u LIRA-i. Svaki uloženi dobar kadar u LIRA-u 

je dobitak. Zaželio je ravnateljici uspjeh u radu i čestitao joj je na detaljnom izvješću. U 

Općini Brinje su povukli sredstva uz pomoć LIRA-e, ali i zahvaljujući svom kadru. 

Predsjednica Skupštine se u ime Općine Perušić zahvalila LIRA-i na tehničkoj 

pomoći pri realizaciji energetske obnove Osnovne škole u Perušiću. 

Župan je podsjetio nazočne na rasprave da se bivši ravnatelj LIRA-e D. Vlainić 

razrješuje zbog političkog razloga i sada možemo vidjeti da to nije tako. Svi hvalimo 
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LIRA-u, osobno je rekao ravnateljici da će je smijeniti ako ne bude 100% bolja u 

povlačenju projekata. Pozvao je sve gradonačelnike i načelnike da koriste LIRA-u i  

naglasio kako ravnateljica ima svu njegovu podršku. Isto tako joj je rekao, što se tiče 

kadra, da miče one koji nemaju znanja i sposobnosti, bez obzira na ime i prezime. 

Ravnateljica odgovara njemu i Skupštini i to je način na koji trebaju funkcionirati.  

Nakon rasprave Predsjednica Skupštine je dala 10. točku dnevnog reda na 

glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 24 glasa „za” donijela 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu Razvojne agencije Ličko-senjske županije 

LIRA–e za 2017. godinu 
 

Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
AD/11 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ S. 

S. Kranjčevića Senj za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 
za projekt Energetske obnove zgrade OŠ S. S. Kranjčevića Senj 

 
Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da je predlagatelj materijala 

Župan te da su o materijalu raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za 

Proračun i financije. 

Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednice Skupštine da ne treba 

dodatno obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovom točkom. 

Predsjednica Skupštine je zatim otvorila raspravu. 

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

Županijska skupština je jednoglasno, s 24 glasa „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ S. S. Kranjčevića Senj 

za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Energetske 
obnove zgrade OŠ S. S. Kranjčevića Senj 

 
Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
AD/12 Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkog otvorenog 

lovišta broj IX/121 „Udbina” 
 

Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da je predlagatelj materijala 

Župan te da je o materijalu raspravljao Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednice Skupštine da ne treba 

dodatno obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovom točkom. 

Predsjednica Skupštine je zatim otvorila raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dala 12. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 24 glasa „za” donijela 
 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkog 

otvorenog lovišta broj IX/121 «Udbina» 
 

Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
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AD/13 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Senj za realizaciju 
projekta „Izvanredno održavanje luke Senj – I etapa” u 2018. godini  

 
Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da je predlagatelj materijala 

Župan te da su o materijalu raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za 
Proračun i financije. 

Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednice Skupštine da ne treba 
dodatno obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovom točkom. 

Predsjednica Skupštine je zatim otvorila raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dala 13. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno, s 27 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Senj za realizaciju projekta „Izvanredno 

održavanje luke Senj – I etapa” u 2018. godini 
 

Zaključak se prilažu Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
AD/14 Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu 

prvokupa na području NP „Plitvička Jezera”, vlasnice Zorke Ćuić iz Korenice 
AD/15 Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu 

prvokupa na području NP „Plitvička Jezera”, vlasnika Veljka Grbića iz 
Plitvičkih jezera 

AD/16 Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu 
prvokupa na području NP „Plitvička Jezera”, suvlasnika Vesne Kučinić iz 
Karlovca i Miroslava Rapaića iz Beograda 

 
Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da je predlagatelj materijala 

Župan te da su o materijalima raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor 
za Proračun i financije. 

Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednice Skupštine da ne treba 
dodatno obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovim točkama. 

Predsjednica Skupštine je zatim otvorila raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dala 14. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno, s 27 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa  
na području NP „Plitvička Jezera”, vlasnice Zorke Ćuić iz Korenice 

 
Predsjednica Skupštine je zatim dala 15. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno, s 27 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa  

na području NP „Plitvička Jezera”, vlasnika Veljka Grbića iz Plitvičkih jezera 
 

Predsjednica Skupštine je zatim dala 16. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je s 26 „za” i 1 „uzdržanim“ glasom donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa  

na području NP „Plitvička Jezera”,  
suvlasnika Vesne Kučinić iz Karlovca i Miroslava Rapaića iz Beograda 

 

Zaključci se prilažu Zapisniku i njegov su sastavni dio. 
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AD/17 Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području 
Ličko-senjske županije (Grad Novalja)  

AD/18 Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području 
Ličko-senjske županije (Općina Lovinac)  

 
Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da su predlagatelji materijala 

Gradsko vijeće Grada Novalje i Općinsko vijeće Općine Lovinac. 
Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednice Skupštine da ne treba 

dodatno obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovim točkama. 
Predsjednica Skupštine je zatim otvorila raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dala 17. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno, s 27 glasova „za” donijela 
 

R J E Š E N J E 

o razrješenju i imenovanju mrtvozornika  

na području Ličko-senjske županije (Grad Novalja) 
 

Predsjednica Skupštine je zatim dala 18. točku dnevnog reda na glasovanje. 

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

R J E Š E N J E 
Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika 

na području Ličko-senjske županije  (Općina Lovinac) 
 

Rješenja se prilažu Zapisniku i njegov su sastavni dio. 
 
 

VIII. sjednica Županijske skupštine završila je s radom u 14,10 sati. 
 
 
 
KLASA: 021-04/18-01/30 
URBROJ: 2125/1-01-18-02 
Gospić, _______________ 2018. godine 
 
 
 

ZAPISNIK  SASTAVIO 
 

      Nikola Došen, oec. 
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