
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 9. 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 godišnje nagrade Ličko-senjske županije 
 
 

I. 
 

UDRUZI RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU «PČELICE» GOSPIĆ, 

dodjeljuje se godišnja nagrada Ličko-senjske županije za unaprjeđenje kvalitete života djece s 

poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji. 

II. 
 

Nagrada se sastoji od pisanog priznanja u obliku povelje i novčane nagrade u iznosu od 

10.000,00 kn (slovima: desettisuća kuna). 
 

III. 
 

 Nagrada 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   
 

Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Pčelice“ osnovana je u studenom 2010. 
godine u Gospiću. Udruga trenutno okuplja 18 roditelja i obitelji djece koja imaju različite vrste 
teškoća i različitog su uzrasta, od predškolske djece do punoljetnih mladih osoba. Osim članova s 



područja grada Gospića, udruga ima članove s područja grada Otočca, te općina Plitvička Jezera i 
Brinje. 

Osnovni cilj članova Udruge je unaprijediti kvalitetu života, te medicinsku i socijalnu 
zaštitu djece s poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji. Cilj se nastoji ostvariti kroz okupljanje 
roditelja djece s poteškoćama u razvoju i drugih osoba koje svojim djelovanjem mogu i žele 
pridonijeti podizanju kvalitete života djece s poteškoćama u razvoju. U skladu s mogućnostima, 
nastoje se potaknuti edukacije i stručna usavršavanja različitih stručnih suradnika koji 
neposredno rade s djecom korisnicima kao što su logoped, defektolog, radni terapeut, 
fizioterapeut. Organiziranjem i održavanjem tematski različitih kreativnih radionica potiče se 
socijalizacija djece korisnika s vršnjacima, a različitim aktivnostima nastoji se informirati 
članove i širu zajednicu o problemima s kojima se susreću djeca s poteškoćama u razvoju i 
njihovi roditelji i obitelj.  

Udruga kroz različite projekte ostvaruje ciljeve, a neki od projekata su:  

- Ja mogu, ja znam“ – kontinuirani rad logopeda i defektologa s petero osnovnoškolske djece 
korisnika Udruge, s ciljem unaprjeđenja njihove verbalne i neverbalne komunikacije i podizanja 
razine samopouzdanja korisnika. U sklopu projekta održane su 4 roditeljske radionice na kojima 
su roditelji korisnika (članovi Udruge) izrađivali didaktički materijal s ciljem jačanja roditeljskih 
kompetencije. Također su održane dvije otvorene prigodne radionice povodom Božića i Uskrsa 
za širu javnost s ciljem podizanja društvene svijesti o djeci s poteškoćama u razvoju i uspješnije 
socijalizacije s drugom djecom i integracije u društvo, 

- „Samostalno kroz život“ – tijekom 2013. godine za troje korisnika Udruge koji imaju teške 
smetnje motorike organiziran je kontinuiran rad fizioterapeuta u domovima korisnika, 

- „Moj prijatelj na četiri noge“ – za osmero djece korisnika Udruge omogućeno je jahanje čime se 
unaprjeđuju motoričke sposobnosti djece, razvijaju se komunikacijske sposobnosti i podiže 
razina samopouzdanja. Djeca su praćena i od strane fizioterapeutice, 

- krajem 2014. godine Udruga je uz Strukovnu školu Gospić sufinancirala rad dvoje pomoćnika u 
nastavi, nakon završetka projekta čiji je nositelj bila Udruga „Put u život“ iz Zagreba, 

- u siječnju 2015. godine Udruga je potpisala partnerski sporazum za provedbu Projekta „IPAK – 
Inkluzija, Podrška, Asistencija i Kvaliteta“. Nositelj projekta je Udruga roditelja djece s posebnim 
potrebama "Put u život" - PUŽ iz Zagreba, partneri na projektu su Udruga roditelja djece s 
poteškoćama u razvoju "Pčelice" i Udruga osoba s invaliditetom "Bolje sutra" iz Koprivnice a 
udruga "Srce" iz Svetog Ivana Zeline je suradnik. Projekt traje 12 mjeseci a sufinanciran je iz 
Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 749.852,27 
kn.  Opći cilj projekta je doprinijeti učinkovitosti i sposobnosti OCD-a u pružanju socijalnih 
usluga djeci s teškoćama u razvoju/mladima s invaliditetom i njihovim obiteljima.  

Svake godine obilježava se Dan otvorenih vrata Udruge u koji se uključuju djeca i 
odgojiteljice DV Pahuljica Gospić, stručni suradnici te nastavno osoblje i učenici OŠ dr. Jure 
Turića. Cilj je predstavljanje rada Udruge, podizanje svijesti lokalne zajednice o djeci s 
teškoćama u razvoju te uključivanje članova lokalne zajednice kao aktivnu potporu radu Udruge. 
Također, svake godine organiziraju se najmanje dvije radionice otvorenog tipa za članove i 
korisnike Udruge te širu javnost s ciljem druženja, socijalizacije, međusobne suradnje te 
podizanja svijesti lokalne zajednice o djeci s teškoćama u razvoju. 

Krajem 2014. godine povećan je broja volontera Udruge te su se počele provoditi različite 
aktivnosti u neposrednom radu s korisnicima i članovima Udruge. 

S obzirom na navedeno, predlaže se dodjela godišnje nagrade Udruzi roditelja djece s 
poteškoćama u razvoju „Pčelice“ Gospić, za unaprjeđenje kvalitete života djece s poteškoćama u 
razvoju i njihovih obitelji. 
 

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA 
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE  

 


