
TAJNIŠTVO 
KLASA: 061-01/15-01/01 
URBROJ:2125/1-05-15-02 
Gospić, 15.travnja 2015. godine 
 
 
                                                                                     ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
                                                                                                     -ovdje- 
 
PREDMET: Konačni prijedlozi Odluka o dodjeli priznanja Ličko-senjske županije za 

2014. godinu, s obrazloženjima 
 
PRAVNI TEMELJ: Članak 10.,19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije  („Županijski 
glasnik” br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 
6/13 – pročišćeni tekst) i članak 2. stavak 2. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske 
županije („Županijski glasnik” br.  16/09) 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ: Odbor za javna priznanja 
 
NOSITELJ IZRADE: Tajništvo Županije 
 
IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA:  

Za provođenje ovih odluka  sredstva su osigurana u Proračunu Ličko-senjske 
županije. 
 
OBRAZLOŽENJE:  

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Ličko-senjske županije za 
2014. godinu objavljen je u dnevnim novinama „24 sata“ 22. veljače 2015. godine, na 

oglasnoj ploči, i  web stranici Županije www.licko-senjska.hr., te  emitiran na radio 
postajama: Gospić, Otočac i  Senj.  

Rok za dostavu prijedloga Odboru za javna priznanja  bio je do 31. ožujka 2015. 
godine. 

Javni poziv dostavljen je i članovima Županijske skupštine, Županu, Zamjenicima 
župana, gradskim i općinskim vijećima na području Županije, upravnim tijelima 
Županije, HGK - Županijskoj komori Otočac i  HOK -  Područnoj obrtničkoj komori 
Gospić te Uredu državne uprave u Ličko-senjskoj županiji i novinarima. 

 

U roku je pristiglo ukupno 9 prijedloga: 

 - 5 prijedloga od Župana  (2) za javna priznanja, (2) za godišnje nagrade i (1) za 

zahvalu, 

 - 2 prijedloga od Zamjenika župana (1)za javno priznanje i (1) prijedlog za 

zahvalu, 

 -   od Hrvatskog radija  Radio Gospića (1) prijdlog za javno priznanje 

 -   od Zajednice sportova Ličko-senjske županije (1) prijedlog za javno priznanje. 

 

 

Odbor za javna priznanja je 14. travnja 2015. godine razmotrio pristigle prijedloge 

i utvrdio konačne prijedloge te iste dostavlja Županijskoj skupštini na raspravu i 

donošenje  
 

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

http://www.licko-senjska.hr/


 
ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA 
KLASA: 061-01/15-01/01 
URBROJ: 2125/1-01-15-14 
Gospić,  14. travnja 2015. godine 
 
 
 
 Na temelju članka 2. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije 
(«Županijski glasnik» br. 16/09), Odbor za javna priznanja Ličko-senjske županije na 4. sjednici 
održanoj  14. travnja  2015. godine, donio je  
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
 

 Odbor za javna priznanja Ličko-senjske županije razmotrio je prijedloge priznanja i 
utvrdio konačne prijedloge  za dodjelu priznanja Ličko-senjske županije za 2014. godinu i to:  
 

- JAVNA PRIZNANJA 

1. Lokalnoj akcijskoj grupi (LAG) - Lika, za osobit doprinos razvoju ruralnih područja Ličko-
senjske županije, 

2. Obitelji Kardum, Plitvica Selo 66/1, Plitvička Jezera, za osobit doprinos razvoju i 
promidžbi ruralnog turizma na području Ličko-senjske županije, 

3. Branku Samaržiji, osnivaču i direktoru  T.D. Kula promet d.o.o. Krasno,  za dugogodišnje 
uspješno djelovanje u gospodarstvu i društvenom životu Krasna, Grada Senja i Ličko-senjske 
županije, 

4. Udruzi ratnih veterana 9. Gardijske brigade «Vukovi», za osobit doprinos razvoju civilnog 
društva, braniteljske populacije te cjelokupnog stanovništva Ličko-senjske županije. 

5. Rukometnom klubu Gospić, za osobit doprinos razvoju sporta na području Ličko-senjske 
županije i Republike Hrvatske. 

   
- GODIŠNJE NAGRADE  

1. Udruzi roditelja djece s poteškoćama u razvoju «Pčelice» Gospić, za unaprjeđenje 
kvaliete života djece s poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji, 

2. Stožeru Ličko-senjske županije za obranu digniteta Domovinskog rata, za osobit 
doprinos u promicanju digniteta Domovinskog rata i vrijednosti proizišlih iz Domovinskog 
rata na području Ličko-senjske županije i Republike Hrvatske. 

 
-     ZAHVALE 

1. Društvu Crvenog križa Ličko-senjske županije, za postignute rezultate u humanitarnom 
radu i djelovanju. 

 
II. 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 

P R E D S J E D N I K 

mr. Darko Milinović, dr. med. 
 

 

 

 

 



 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA:061-01/15-01/ 
URBROJ:2125/1-01-15- 
Gospić, ______________ 2015. godine 

 

 

 Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 

11/09,13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 –pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni 

tekst) i članka 10. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br.  

16/09), Županijska skupština Ličko-senjske županije na ______ sjednici održanoj _____________ 

2015. godine, donijela je  

 
 

O D L U K U 

o dodjeli javnog priznanja Ličko-senjske županije 
 
 

I. 
 

LOKALNOJ AKCIJSKOJ GRUPI (LAG) – LIKA, dodjeljuje se javno priznanje Ličko-senjske 

županije za osobit doprinos razvoju ruralnih područja Ličko-senjske županije. 

 

II. 
 

Javno priznanje je pisano priznanje u obliku povelje. 

 

III. 
 

 Javno priznanje će se dodijeliti na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana 

Ličko-senjske županije, 23. svibnja 2015. godine.  

 

IV. 
 

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

 

 

 

 

 

P R E D S J E D N I K 
 

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

 

 

 

 

 



 

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

LAG – LIKA osnovan je 15. svibnja 2013. godine i danas djeluje na području 11 
jedinica lokalne samouprave, od toga u dva grada (Gospić i Senj) te devet općina (Brinje, 
Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Udbina i Vrhovine).  
Osim gradova i općina, članovi LAG-a – LIKA su pripadnici privatnog i civilnog sektora.  

LAG-LIKA najveći je LAG u Republici Hrvatskoj i obuhvaća područje od 5.676,5 
km2 na kojem živi 42.176 stanovnika u ukupno 259 naselja. Prosječna gustoća 
naseljenosti područja LAG-a iznosi svega 7,43 st/km2, te je znatno manja u odnosu na 
prosjek Republike Hrvatske koji iznosi  75,78 st./km2. 

Krajem 2013. LAG je izradio Lokalnu razvojnu strategiju za razdoblje od 2013. do 
2015. godine, na temelju koje je 30. siječnja 2014. godine dobio akreditaciju. Tada je s 
Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisan ugovor o 
dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje rada LAG-a u iznosu 900.000,00 
kn.  

Ove godine LAG – LIKA će, zajedno sa spomenutim partnerima iz triju sektora, 
izraditi novu Strategiju koja će biti usklađena s Programom ruralnog razvoja RH 2014. – 
2020., te svim strateškim dokumentima na lokalnoj, županijskoj, nacionalnoj i europskoj 
razini. 

 
Upravo je svrha osnivanja LAG-ova, kako u Hrvatskoj tako i u cijelog Europskoj 

uniji,  okupljanje javnog, civilnog i gospodarskog sektora radi zajedničkog donošenja 
LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE, kao temeljnog razvojnog dokumenta, te pomoć u 
provođenju iste.  

Kroz podržavanje dobrih projekata, organiziranje stručnih predavanja za lokalno 
stanovništvo, tematskih okruglih stolova i informiranja o prikupljanju sredstava iz 
nacionalnih i europskih fondova, LAG - LIKA  aktivno sudjeluje u razvoju poduzetništva i 
poljoprivrede u ovom ruralnom kraju. 

 
S obzirom na navedeno, predlaže se dodjela javnog priznanja Lokalnoj akcijskoj 

grupi (LAG-u) LIKA za osobit doprinos razvoju ruralnih područja Ličko-senjske županije.  
 
 
 
 
 

 
ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA 

LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 
 

 


