
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  

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


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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
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. 
 

 UDRUZI RATNIH VETERANA 9. GARDIJSKE BRIGADE «VUKOVI», dodjeljuje se javno 

priznanje Ličko-senjske županije za osobit doprinos razvoju civilnog društva, braniteljske 

populacije te cjelokupnog stanovništva 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   
 
 



Medijskim praćenjem aktivnosti ove udruge tijekom 2014. godine i na temelju zaključaka s 
izvještajne sjednice Skupštine Udruge održane 20. ožujka 2015.g.može se zaključiti da je ova 
udruga provedenim aktivnostima u 2014.godini dala značajan doprinos razvoju civilnog društva 
na razini Ličko-senjske županije. 
 
 Tijekom godine Udruga je samostalno realizirala pet projekata sukladno djelatnostima 

udruge na sportskim, znanstvenim,edukativnim ,humanitarnim i ostalim programima te dva 
projekata u suradnji  s tijelima lokalne vlasti i Ministarstvom branitelja RH.  

 Udruga ima 120 volontera koji se aktivno uključuju u aktivnosti Crvenog križa i Gospićko-
senjske biskupije. 

 Aktivni su  u povijesno edukativnim programima  za djecu iz osnovnih škola na području 
Županije, kroz predavanja o ratnom putu 9. gardijske brigade,izložbe fotografija opreme i 
naoružanja postrojbi brigade. 

 Udruga je tijekom godine aktivno učestvovala na obilježavanju obljetnica vojnih postrojbi i 
akcija HV tijekom Domovinskog rata  na lokalnoj ,županijskoj i državnoj razini. 

 Udruga je, 2. svibnja 2014. godine, bila nositelj aktivnosti na odlascima autobusa s 
braniteljima i članovima njihovih obitelji na komemoraciju ubijenim redarstvenicima u 
Borovom Selu 1991.godine. 

 Udruga je, 16. svibnja 2014. godine, bila nositelj aktivnosti na odlascima branitelja s područja 
Ličko-senjske županije na Konvenciju branitelja RH održana u Koncertnoj dvorani Vatroslav 
Lisinski u Zagrebu. 

 Udruga je, od 19. do 22. svibnja 2014. godine, organizirala i provela akciju prikupljanja 
humanitarne pomoći za stradale u poplavama u Slavoniji prikupivši pet tona pomoći koje je 
preko ZUVHGP poslala stanovništvu pogođenom poplavama. 

 Udruga se, od 20. do 22. svibnja 2014. godine, izravno uključila u obranu od poplava 
gradnjom nasipa u Slavonskom Brodu slanjem autobusa s pripadnicima udruge 9.i 1. Gbr. 

 Udruga  je, 6. i 7. lipnja 2014. godine, bila domaćin 250 pričuvnih časnika iz Zajednice udruga 
HČZ RH. Organizirala je predavanje na temu Ličko senjska županija  u Domovinskom  
ratu,Lika u 2. svjetskom ratu,posjet Memorijalnom centru Nikola Tesla u Smiljanu i obilazak 
crte bojišnice u akciji Džep-93. 

 Udruga je, 25. lipnja 2014. godine, povodom Dana hrvatske državnosti odala počast 
poginulim braniteljima ispred centralnog spomen obilježja u Gospiću ,na malonogometnom 
turniru koji je tom prigodom organizirala PU Ličko-senjska, a ekipa Udruge je u konkurenciji 
veterana osvojila 1. mjesto. 

 Dana 25. kolovoza 2014. godine organizirala je obilježavanje 23. obljetnice osnivanja ZNG 
118.brigade HV. Na sportskom natjecanju u organizaciji Kluba ZNG 118.brigade ekipe 9. gbr. 
u nogometu i boćanju ekipe Udruge 9.gbr. su osvojile prva mjesta. 

 Pripadnici Udruge 29. kolovoza 2014. godine učestvovali su na memorijalnom maratonu  
„Pukovnik Nediljko Vegar –Rod“ u organizaciji Udruge Damir Tomljanović-Gavran dužine 30 
kilometara od sela Vrpile do Udbine. 

 Organizirano je, 30. kolovoza 2014. godine, hodočašće  pripadnika URV 9.gbr.“VUKOVI“na 
Udbinu povodom Dana hrvatskih mučenika. 

 Udruga je, 09. rujna 2014. godine, bila nositelj obilježavanja 21. obljetnice VRA “Džep-93”. 
 Udruga je, 19. rujna 2014. godine, odala počast civilnim žrtvama Široke Kule povodom 

23.obljetnice njihova stradavanja. 
 Udruga je, 29. i 30. listopada 2014. godine, zajedno s pripadnicima Motorizirane 

bojne“VUKOVI“ iz Gospića organizirala manifestaciju „Dani otvorenih vrata vojarne Eugen 
Kvaternik“,koju je posjetilo preko tisuću učenika i studenata iz LSŽ. Kroz organizirani sat 
povijesti,obilazak spomen obilježja poginulim i umrlim pripadnicima brigade i upriličen zbor 
naoružanja i opreme evociran je ratni put i doprinos „VUKOVA“ u Domovinskom ratu. 

 Udruga je, 31. listopada 2014. godine, organizirala i provela obilježavanje 22. obljetnice 
ustrojavanja 9. gbr., odavši počast poginulim i umrlim pripadnicima brigade . 



 Udruga je, 18. studenoga 2014. godine, organizirala odlazak autobusa branitelja iz područja 
LSŽ  u Vukovar povodom 23. obljetnice stradavanja branitelja i stanovnika Vukovara. Druga 
delegacija Udruge je isti dan odala počast braniteljima i stradalnicima u Škabrnji. 

 Udruga je, 10. prosinca 2014. godine, organizirala odlazak autobusa s braniteljima iz LSŽ u 
Zagreb, na manifestaciju „Jedan križ za jedan život“ koja je ukazala na 3000 branitelja koji su 
od završetka Domovinskog rata do danas počinili suicid. 

 Ekipa Udruge je, 14. prosinca 2014. godine, u malom nogometu na turniru veterana 
gardijskih brigada, HOS-a, vojne i specijalne policije u dvorani Sutinska vrela u Zagrebu 
osvojila 3. mjesto. 

 Udruga je na sjednici UO donijela odluku o podržavanju mirnog prosvjeda branitelja ispred 
Ministarstva branitelja u Savskoj 66 u Zagrebu,te na isti temeljem napravljenih rasporeda 
dežurstava šalje skupine od cca.30 branitelja iz naše županije. 

 Udruga je tijekom 2014. godine na temelju odluka UO financijski pomogla braniteljima,bivšim 
pripadnicima brigade i članovima njihovih obitelji, koji su se našli u zdravstvenim i 
financijskim teškoćama u ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna. 

 

Kroz  provedbu gore navedenih projekata Udruga je ostvarila znatan utjecaj na društvenu 
zajednicu te s usvojenim znanjima i sposobnostima svojih članova doprinijela razvoju civilnog 
društva,braniteljske populacije te cjelokupnog stanovništva Ličko- senjske županije. 

 
S obzirom na navedeno, predlaže se da se Udruzi ratnih veterana 9. gardijske brigade 

„VUKOVI“ dodjeli javno priznanje za osobit doprinos razvoju civilnog društva, braniteljske 
populacije te cjelokupnog stanovništva Ličko-senjske županije. 
 
 
 
    
 
 

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA 
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE  

 
 
 


