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ZAPISNIK 

s XIX. sjednice Županijske skupštine Ličko- senjske županije 

održane 3. svibnja 2016. godine s početkom u 11,00 sati  

u Gospiću,  Budačka 55 (Velika vijećnica) 
 
  

Predsjednik Skupštine je u 11,00 sati otvorio XIX. sjednicu Županijske skupštine, 

pozdravio članove Skupštine, Župana, Zamjenika župana N. Lalića, izvjestitelje, 

predstavnike medija i ostale nazočne. 

Predsjednik Skupštine je utvrdio da je od 32, XIX. sjednici nazočno 26 članova i da se 

mogu donositi pravovaljane odluke. 
 

Sjednici su nazočni: 

        Ivan Bižanović, Ivica Čačić, Stjepan Ćaćić, Vera Francetić, Ante Franić, Berislav 

Gržanić, Đorđe Gvozdić, Branko Jažić, Joso Kregar, Mile Krivokuća, Marijan Kustić, 

Gojko Majetić, Ana Manjerović, Darko Milinović, Katarina Milković, Željko Nekić, Lidija 

Pemper, Roža Poznanović, Dragica Rajković, Milka Rukavina, Željko Rukavina, Boško 

Stapar, Marijan Šuljić, Nikolina Tonković Čorak, Mijo Vidović i Tomislav Zrinski. 
 

Sjednici nisu nazočni članovi Županijske skupštine:  

Ivan Ažić, Mićo Bićanić, Mile Jerbić, Jovo Vukša – ispričali se, Željko Obradović i 

Danijel Ropuš. 
 

Tijekom sjednice bilo je nazočno 26, odnosno 25 članova Skupštine. 
 

Sjednici Županijske skupštine su nazočni i: 

Milan Kolić – Župan Ličko-senjske županije, Nikola Lalić – Zamjenik župana, 

Ankica Blažević - pročelnica Tajništva Ličko-senjske županije i tajnica Županijske 

skupštine, Ana Rukavina Stilinović – pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, Sanja 

Vladetić Pavelić – pročelnica Kabineta župana, Mile Dešić – pročelnik Službe za 

financije, Katica Prpić – pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i 

prirode te komunalno gospodarstvo, Stipe Mudrovčić – ravnatelj Zavoda za prostorno 

uređenje Ličko-senjske županije,  Drago Vlainić – o. d. ravnatelja Razvojne agencije 

Ličko-senjske županije, Anita Varžak – voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju, 

Dubravka Rukavina – voditeljica Odsjeka za zdravstvo i socijalnu skrb u Upravnom 

odjelu za društvene djelatnosti, Irena Buneta – viša stručna suradnica za školstvo u 

Upravnom odjelu za društvene djelatnosti,  Sandra Čubelić – ravnateljica Opće bolnice 

Gospić, Dražen Peranić – ravnatelj Doma zdravlja Novalja, Mira Nekić Lopac – 

ravnateljica Doma zdravlja Senj, Elizabeta Dragičević  - v.d. ravnateljica Zavoda za hitnu 

medicinu Ličko-senjske županije, Ružica Čanić – ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo 

Ličko-senjske županije, Jasna Orešković – voditeljica ekonomsko-pravnih poslova u 

Domu zdravlja Otočac,  Ninoslav Dusper – direktor Urbanističkog instituta Hrvatske, 

Tamara Mihinjač Pleše – vodeća planerka u Urbanističkom institutu Hrvatske, Hrvoje 

Ostović – županijski vatrogasni zapovjednik, Katarina Fajdić, Gordana Pađen i Nikola 

Došen – službenici Tajništva županije te Marina Ćaćić i Marija Pađen – polaznice 

programa stručnog osposobljavanja. 
 

Predsjednik Skupštine je otvorio aktualni sat. 

Pitanja su najavili  M. Šuljić, A. Franić i S. Ćaćić. 
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M. Šuljić je  istakao da pitanje upućuje Županu, a odnosi se na izgradnju marine 

u luci Novalja. Izgradnja marine u luci Novalja jedna je od najaktualnijih tema u Novalji, 

bila je tema prošlih lokalnih izbora, a isto tako i nedavno završenih prijevremenih izbora. 

Zanima ga osobni stav Župana treba li se u luci Novalja izgraditi marina, koje mu je od 

pet do sada predloženih rješenja najbolje i ima li Županija svoj stav o tome. 

Župan je u odgovoru istakao, kako je Grad Novalja kroz svoj PPU omogućio da 

se izgradi luka i do sada je izrađeno samo idejno rješenje, koje je predstavljeno javnosti 

22. travnja 2016. godine na javnom izlaganju, na koje su bili pozvani i predstavnici 

Ministarstva prometa, pomorstva i infrastrukture i Ministarstva poljoprivrede. Županija 

nije pozvana tako da nema uvida ni odgovor na pitanje M. Šuljića. Zna zašto Županija 

nije pozvana, međutim da bi se moglo dalje postupiti u smislu provedbe PPU Novalje 

potrebno je izraditi odgovarajući urbanistički plan uređenja, na temelju kojega se može 

utvrditi granica lučkog područja luke otvorene za javni promet i luke posebne namjene 

te provesti postupak davanja koncesije za izgradnju. Postoji mogućnost davanja 

koncesije od Županije na rok od 20 godina, a Ministarstva do 50 godina. Osobni stav, isto 

kao ni stručne službe Županije ne može dati dok ne dobiju na uvid barem idejno rješenje 

u svezi izgradnje luke. 

M. Šuljić je dodao kako nažalost nije dobio konkretan odgovor i da je Župana u 

tri godine mandata samo jednom vidio u Novalji te smatra da bi trebao češće dolaziti. 

Nije ni mislio na ovo zadnje izlaganje, nego općenito, budući je ova tema aktualna  3 ili 4 

godine i da će  Županu mailom poslati idejno rješenje, dodao je. 

A. Franić je istakao da smo svjedoci javnih istupa, odnosno medijskih natpisa u 

svezi problema plaćanja pomoćnika u nastavi, visokoobrazovanih ljudi koji rade za 

2.500,00 kuna i u proteklih nekoliko mjeseci nisu primili plaću. Izišla je informacija kako 

je problem financijske prirode, budući decentralizirana sredstva ne stižu na vrijeme. S 

obzirom da se radi o visokoobrazovanim ljudima, kojima je to najčešće i prvo zaposlenje, 

smatra kako je neodgovorno od strane Županije da ti ljudi mjesecima rade bez plaće. 

Stoga je upitao Župana postoji li mogućnost da se riješi taj problem, da Županija isplati 

plaće iz svojih sredstava dok se ta decentralizirana sredstva ne doznače. U prošloj godini 

je donesena odluka o sufinanciranju Radio Gospića s 320.000,00 kn pa se do rebalansa 

proračuna ta sredstva mogu iskoristiti da se ubrza taj proces. U svakom slučaju smatra 

kako je neodgovorno da ti ljudi rade tri mjeseca bez plaće, zaključio je A. Franić. 

Župan je u odgovoru naglasio da je A. Franić pitanje postavio vrlo korektno, 

samo nije locirao instituciju koja je odgovorna za neisplatu plaća pomoćnicima u nastavi 

za djecu s posebnim potrebama. Ponovno je napomenuo kako je Ličko-senjska županija 

aplicirala prema Europskom socijalnom fondu za sredstva koja nisu bila osigurana u 

Državnom proračunu i odobrena kao bespovratna sredstva u iznosu od 1.264.429,31 kn. 

Međutim, Županiji je do sada, u listopadu 2015. godine, doznačeno samo 252.000,00 kn. 

U siječnju 2016. godine Ličko—senjska županija je izvršila obvezu i dostavila zahtjev za 

doznaku sredstava u iznosu od 278.000,00 kn. Županija je 2. svibnja 2016. godine 

zaprimila obavijest Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, kao 

posredničkog tijela razine 2, o odobrenju zahtjeva za naknadu sredstava razine 1 u 

iznosu od 128.656,00 kn. Sredstva će biti doznačena ovaj tjedan, međutim navedeni iznos 

dovoljan je samo za isplatu jednomjesečne plaće. Obzirom da mjesečna potraživanja za 

troškove plaća pomoćnicima u nastavi iznose oko 120.000,00 kn, Županija je u nekoliko 

navrata pokušala jednokratno pomoći, međutim ne može intervenirati ukoliko sredstva 

nisu predviđena za namjensko trošenje. Nažalost, trenutno sredstava nemamo i Župan 

se slaže s A. Franićem da ćemo kod rebalansa proračuna, ako bude viška prihoda, moći 

ta sredstva raspodijeliti, bilo u obrazovanje, zdravstvo, sport ili kulturu. 
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S. Ćaćić je naglasio da se njegovo pitanje odnosi na temu namjenskog, odnosno 

nenamjenskog trošenja proračunskih sredstava u Ličko-senjskoj županiji. Na to ga je 

ponukao odgovor koji je dobio u svezi funkcioniranja Hrvatskog radija – Radio Gospića, 

s obzirom da smo u županijskom proračunu za isti predvidjeli sredstva u iznosu od 

330.000,00 kn. Zanima ga što će se dogoditi s tim sredstvima, isplaćuju li se i nadalje i u 

koju svrhu. Nekoliko je puta zatražio da mu se dostavi na uvid Program javnih potreba 

u sportu Ličko-senjske županije. Nema namjeru ponavljati opet i tražiti dostavljanje 

istoga nego je zamolio da mu se odgovori hoće li mu biti dostavljen ili neće, sukladno 

Poslovniku o radu Županijske skupštine Ličko-senjske županije. Upozorio je Župana i 

sve ostale da sudjeluju u kaznenom djelu, s obzirom da u Zajednici sportova radi osoba 

koja je kazneno prijavljena i sukladno Zakonu o sportu i Statutu Zajednice sportova 

nema pravo obnašanja dužnosti koju trenutno obnaša. Zanima ga konkretno troše li se 

sredstva županijskog proračuna namjenski ili nenamjenski, kada je Radio Gospić podnio 

izvješće o radu i hoće li ga uopće podnijeti. Pita se i kako smo mogli donijeti proračun 

kojim smo predvidjeli sredstva za funkcioniranje Radio Gospića, koji nije podnio ni 

izvješće. 

Župan je u odgovoru istakao kako je S. Ćaćić postavio više podpitanja, bilo je 

spomenuto i namjensko trošenje sredstava, koje će u potpunosti moći vidjeti u 

Godišnjem izvješću o izvršenju proračunu Ličko-senjske županije za 2015. godinu. Što se 

tiče pitanja o Radio Gospiću, na njih nema potrebe odgovoriti jer to nije ni tema. Svi 

znamo kakva je sudbina zadesila Radio Gospić, sukladno Stečajnom zakonu koji se 

morao provesti. U ovom trenutku, koliko je upoznat, rade se aktivnosti u svezi 

aktiviranja novog radija, kako bi građani Grada Gospića imali svoj radio i pravo na 

pristup informacijama. Što se tiče Zajednice sportova, niti radi u policiji niti ima spoznaja 

da je itko kazneno prijavljen i zna samo da imaju dopis Ureda državne uprave kako je 

Zajednica sportova Ličko-senjske županije ponovno registrirana i može obavljati svoje 

poslove sukladno zakonu. 

S. Ćaćić se zahvalio na drugom dijelu odgovora, budući je sada evidentno da će 

Ured državne uprave biti odgovoran za ono što će se uskoro dogoditi. Nije zadovoljan  

odgovorom u svezi Radio Gospića, budući je očekivao da će Župan obećati da će uvrstiti 

na dnevni red Skupštine i utvrditi razloge zbog kojih je isti doveden u stečaj i da će se 

vidjeti jesu li zaposlenicima isplaćene plaće u cijelosti, kakav je odnos prema tim ljudima 

i zbog čega smo došli u takvu situaciju. Uspostavljanje novog radija i dobivanje koncesije 

nije jednostavan posao i smatra kako je sve ovo jedna velika greška, zbog koje bi 

odgovornost trebali snositi oni koji su bili imenovani u ime Županije i Grada Gospića da 

kontroliraju rad onih koji su tamo bili zaposleni. Ovo nam je svima jedna velika mrlja i 

zatražio je da mu se dostavi posljednje Izvješće o radu Hrvatskog radija – Radio Gospića, 

kako bi mogli vidjeti kakvo je tada bilo stanje u tom trgovačkom društvu te da mu se 

odgovori je li Županija imala pravo financirati Radio Gospić u vrijeme u kojem ga je 

financirala. 

Predsjednik Skupštine je dodao kako je dobro da oporba vodi brigu i da se 

uključila u rješavanje problema Radio Gospića, kojega je donedavno proglašavala 

oglasnim radijom HDZ-a.  
 

Nakon aktualnog sata Predsjednik Skupštine je predložio dopunu dnevnog reda 

točkama: 
 

1.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru 

u svrhu gospodarskog korištenja – uređene javne plaže «Banja» u Senju na k.č. br. 

37/2 k.o. Senj 
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2. Donošenje Rješenja o imenovanju Antikorupcijskog povjerenstva Ličko-senjske 

županije 

3.   Donošenje Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Otočac 
 

Dopunu dnevnog reda Predsjednik Skupštine je dao na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno s 26  glasova „za“ usvojila dopunu dnevnog 

reda XIX. sjednice Županijske skupštine. 
 

Predsjednik Skupštine je zatim dao na raspravu cjeloviti  
 

D n e v n i   r e d 

            Aktualni sat     

1. Usvajanje zapisnika s XVIII. sjednice Županijske skupštine  

2. Donošenje Odluke o proglašenju Nikice Valentića, dipl. pravnika, počasnim 

građaninom Ličko-senjske županije  

3. Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Osnovnoj Školi „Anž Frankopan” 

Kosinj 

4. Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Dobrovoljnom vatrogasnom društvu 

Brinje 

5. Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Obiteljskom poljoprivrednom 

gospodarstvu Alenke Čačić iz  Gospića 

6. Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja trgovačkom društvu Adrialin d. o.o. 

Senj 

7. Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Ženskoj klapi „Senjkinje” 

8. Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Senjskoj ligi protiv raka 

9. Donošenje Odluke o dodjeli godišnje nagrade Strukovnoj Školi Gospić 

10. Donošenje Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-

senjske županije 

11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Ličko-

senjske županije  

12. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva 

Ličko-senjske županije u 2016. godini 

13. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i 

učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2016. godini 

14. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu 

sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske 

županije u 2016. godini 

15. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima 

za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i 

troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2016. godini 

16. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima 

za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske 

županije u 2016. godini 

17. Donošenje Odluke o utvrđivanju međužupanijske linije u javnom prijevozu u 

linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Rab - Lun 

18. Donošenje Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Ličko-

senjske županije za 2016. godinu 
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19. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice 

Gospić za 2015. godinu  

20. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja 

Senj za 2015. godinu  

21. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja 

Korenica za 2015. godinu  

22. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja 

Novalja za 2015. godinu  

23. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja 

Otočac za 2015. godinu  

24. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za 

hitnu medicinu Ličko-senjske županije za 2015. godinu  

25. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za 

javno zdravstvo Ličko-senjske županije za 2015. godinu  

26. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Zavoda za prostorno uređenje Ličko-

senjske županije za 2015. godinu 

27. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom 

dobru u svrhu gospodarskog korištenja – uređene javne plaže «Banja» u Senju na 

k.č. br. 37/2 k.o. Senj 

28. Donošenje Rješenja o imenovanju Antikorupcijskog povjerenstva Ličko-senjske 

županije 

29. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma 

zdravlja Otočac 
 

Za riječ se javio S. Ćaćić i predložio izmjene i dopune dnevnog reda tako da se 

pod točkom 2. uvrsti točka pod nazivom Usvajanje Zaključka Odbora za javna priznanja, 

a da točke 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. budu podtočke  točke 2.  

Smatra kako vijećnici moraju dobiti pravo na raspravu o svim prijedlozima za 

javna priznanja koji su dostavljeni Odboru za javna priznanja i koji su bili pravovaljani i 

dopušteni. Čini mu se da je prilikom slaganja dnevnog reda negdje u blizini bio majstor 

za proceduru Vladimir Šeks, budući je dnevni red postavljen tako da nije mogao 

podnijeti amandman na pojedinu točku jer ta točka nije u dnevnom redu, dodao je. 

Zamolio je vijećnike da podrže ovakav prijedlog da im se omogući da raspravljaju o 

svim prijedlozima, budući Odbor za javna priznanja nije taj koji donosi odluke, nego ih 

predlaže Skupštini koja ih onda donosi. 

Predsjednik Skupštine je naglasio da je Odbor za javna priznanja, čiji je on 

predsjednik, utvrdio konačne prijedloge za javna priznanja i to su točke od 2. do 9. 

dnevnog reda, na koje se može izreći mišljenje i eventualno neslaganje. 

Zatim je dao prijedlog S. Ćaćića za izmjene i dopune dnevnog reda na glasovanje. 

Za prijedlog S. Ćaćića glasovalo je 6 članova Skupštine, a 20 ih je bilo protiv. 

Potom je Predsjednik Skupštine dao na usvajanje sljedeći cjeloviti 
 

D n e v n i   r e d 

                  Aktualni sat      

1. Usvajanje zapisnika s XVIII. sjednice Županijske skupštine  

2. Donošenje Odluke o proglašenju Nikice Valentića, dipl. pravnika, počasnim 

građaninom Ličko-senjske županije  

3. Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Osnovnoj Školi „Anž Frankopan” 

Kosinj 
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4. Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Dobrovoljnom vatrogasnom društvu 

Brinje 

5. Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Obiteljskom poljoprivrednom 

gospodarstvu Alenke Čačić iz  Gospića 

6. Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja trgovačkom društvu Adrialin d. o.o. 

Senj 

7. Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Ženskoj klapi „Senjkinje” 

8. Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Senjskoj ligi protiv raka 

9. Donošenje Odluke o dodjeli godišnje nagrade Strukovnoj Školi Gospić 

10. Donošenje Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-

senjske županije 

11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Ličko-

senjske županije  

12. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva 

Ličko-senjske županije u 2016. godini 

13. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i 

učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2016. godini 

14. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu 

sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske 

županije u 2016. godini 

15. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima 

za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i 

troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2016. godini 

16. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima 

za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske 

županije u 2016. godini 

17. Donošenje Odluke o utvrđivanju međužupanijske linije u javnom prijevozu u 

linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Rab - Lun 

18. Donošenje Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Ličko-

senjske županije za 2016. godinu 

19. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice 

Gospić za 2015. godinu  

20. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja 

Senj za 2015. godinu  

21. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja 

Korenica za 2015. godinu  

22. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja 

Novalja za 2015. godinu  

23. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja 

Otočac za 2015. godinu  

24. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za 

hitnu medicinu Ličko-senjske županije za 2015. godinu  

25. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za 

javno zdravstvo Ličko-senjske županije za 2015. godinu  

26. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Zavoda za prostorno uređenje Ličko-

senjske županije za 2015. godinu 
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27. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom 

dobru u svrhu gospodarskog korištenja – uređene javne plaže «Banja» u Senju na 

k.č. br. 37/2 k.o. Senj 

28. Donošenje Rješenja o imenovanju Antikorupcijskog povjerenstva Ličko-senjske 

županije 

29. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma 

zdravlja Otočac 
 

Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“ usvojila dnevni red XIX. 

sjednice Županijske skupštine. 
 
AD/1 Usvajanje zapisnika s XVIII. sjednice Županijske  skupštine  

 
Predsjednik Županijske skupštine dao je zapisnik s XVIII. sjednice Županijske 

skupštine na raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao zapisnik na usvajanje. 

Županijska skupština je  usvojila zapisnik s XVIII. sjednice Županijske skupštine s 

26 glasova. 
 

AD/2 Donošenje Odluke o proglašenju Nikice Valentića, dipl. pravnika, počasnim 

građaninom Ličko-senjske županije  

AD/3 Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Osnovnoj Školi „Anž 

Frankopan” Kosinj 

AD/4 Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Dobrovoljnom vatrogasnom 

društvu Brinje 

AD/5 Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Obiteljskom poljoprivrednom 

gospodarstvu Alenke Čačić iz  Gospića 

AD/6 Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja trgovačkom društvu Adrialin d. 

o.o. Senj 

AD/7  Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Ženskoj klapi „Senjkinje” 

AD/8  Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Senjskoj ligi protiv raka 

AD/9  Donošenje Odluke o dodjeli godišnje nagrade Strukovnoj školi Gospić 
 

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

dodatno obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovim točkama. 

Zatim je Predsjednik Skupštine otvorio raspravu. 

U raspravi su sudjelovali S. Ćaćić i Predsjednik Skupštine. 

S. Ćaćić je istakao kako ne zna što bi rekao i pita se ima li ikakvog smisla o svemu 

ovome raspravljati, budući će većina u Skupštini vjerojatno usvojiti ovakve prijedloge s 

kojim se osobno ne slaže, kao ni s procedurom. Ako su dobili pravo i mogućnost da 

nešto predlože, ako je taj prijedlog bio pravovaljan i dopušten te dovoljno dobro 

obrazložen, onda su u najmanju ruku trebali dobiti odgovor zbog čega taj prijedlog nije 

prihvaćen. Osobno je kao županijski vijećnik predložio da se godišnja nagrada posmrtno 

dodjeli novinaru Josipu Cvitkoviću iz Otočca. Nema namjeru ponavljati njegovu 

biografiju, budući vjeruje da je svima poznat njegov doprinos u radu i razvoju 

informiranja i novinarstva na području Ličko-senjske županije. Jedino želi pitati 

predlagatelja čime su se rukovodili da odbiju ovakakv prijedlog i koji su bili razlozi. 

Također je predložio da se javno priznanje i zahvala dodijeli Sportsko ribolovnom 

savezu Ličko-senjske županije, koji okuplja nekoliko stotina ribolovaca s područja Ličko-

senjske županije i ne vidi ni jedan razlog da se ovakav prijedlog odbije, osim ako nije taj 

što je i sam premijer T. Orešković član jedne od sportsko ribolovnih udruga na području 
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Ličko-senjske županije. Prijedlozi koje su dobili, prije svega, nisu ispravni i napisani 

sukladno Odluci o dodjeli javnih priznanja. Što se tiče prijedloga za proglašenje 

počasnim građaninom, zanima ga koliko predloženi kandidat ima radnog staža na 

području Ličko-senjske županije. Ako je kriterij rodbinska veza da netko dobije javno 

priznanje, godišnju nagradu ili bude proglašen počasnim građaninom, onda taj kriterij 

poštuje i u tom će slučaju, ako se kaže da je to tako, glasovati za taj prijedlog, u 

protivnom neće. 

Predsjednik Skupštine je, u svojstvu predsjednika Odbora za javna priznanja,  

naglasio kako je valjda svima jasno zašto je N. Valentić predložen za počasnog građanina 

Ličko-senjske županije. Po relevantnim istraživanjima i po javnom mijenju jedan je od 

najuspješnijih premijera u ratnom periodu RH. Što je sve napravio, dok je bio direktor 

INA-e, za naoružavanje i u smislu obrane ovoga grada, a onda i Hrvatske, nije potrebno 

obrazlagati. Moj je bratić, međutim ne moram valjda nikoga uvjeravati da to nema 

nikakve veze s ovim prijedlogom, dodao je. Počasni građanin naše Županije je i dr. F. 

Tuđman, a po S. Ćaćiću priznanja bi se trebala dodijeljivati po principu koliko tko ima 

radnih sati u Ličko-senjskoj županiji. N. Valentić ih ima jako mnogo i kao premijer i kao 

direktor INA-e, isto kao i dr. F. Tuđman. Što se tiče prijedloga da se Josipu Cvitkoviću 

posmrtno dodjeli godišnja nagrada, isti je između ostaloga bio jedan od utjecajnijih 

građana ovoga Grada, promovirao sport i položaj Ličko-senjske županije, ne samo u 

sportskom, nego i u političkom smislu i sigurno zaslužuje priznanje. Naglasio je da je 

konsterniran bahatošću S. Ćaćića, koji i tragediju nekih obitelji želi staviti na političku 

platformu skupljanja političkih bodova. Upitao je sve nazočne mogu li shvatiti da je S. 

Ćaćić to predložio bez suglasnosti obitelji. Muk u dvorani je pravi odgovor S. Ćaćiću 

kako bi se trebao ponašati. Kontaktirali smo obitelj koja je rekla da je sramotno to što radi 

S. Ćaćić, budući je s njima kontaktirao preko posrednika. U moru laži koje je S. Ćaćić 

izgovorio sada je došao na tanak led i želi na bestijalno nekorektan način zlorabiti ovu 

Skupštinu. Neka zamisli da je član te obitelji i da se s njim kontaktira preko posrednika. 

Obitelj je razočarana i odbila je da se priznanje dodjeli na ovakav način, kako je to 

politikanski napravio S. Ćaćić, misleći da će Odbor za javna priznanja to odbiti. To je 

prava istina i očekuje da se S. Ćaćić barem malo zacrveni ako ima imalo karaktera, 

međutim vidi da je blijeda boja i dalje na njegovom licu. J. Cvitković zaslužuje sva 

priznanja glede novinarstva i svoga rada na području, ne samo Ličko-senjske županije, 

već i šire i u dogovoru s obitelji iduće godine će mu se posmrtno dodijeliti javno 

priznanje. Što se tiče Sportsko ribolovnog društva, bezobraština je reći da mu nismo 

dodijelili priznanje zbog toga što je premijer T. Orešković član ribolovnog društva na 

području naše Županije. To nema nikakve veze, dogovoreno je da se ne ide s inflacijom 

priznanja. Svake godine imamo od pet do devet priznanja, a Sportsko ribolovno društvo 

itekako zaslužuje priznanje za svoj rad. Do sada je dodijeljeno 165 javnih priznanja i 

sportske udruge, kao što je i Sportsko ribolovno društvo Ličko-senjske županije, naći će 

svoje mjesto prilikom dodjele priznanja. 

S. Ćaćić je dodao kako je stvarno šokiran i da uskoro sam sebi neće vjerovati da se 

zove tako kako se zove. Vrlo dobro zna s kim je razgovarao, s kojim članom obitelji koji 

je dao odobrenje. Bio je to sin Josipa Cvitkovića Boris Cvitković i ponovno su nedavno 

razgovarali na godišnjicu smrti njegova oca. Zamolio je Predsjednika Skupštine da kaže 

koji je to član obitelji bio protiv dodjele priznanja. Upozorio je da će sve ovo vjerojatno 

završiti na ocjeni ispravnosti kod nadležnog tijela Ureda državne uprave. 

Predsjednik Skupštine smatra kako je rekao što je imao za reći i prenio stav 

obitelji, koja kao i pokojni zaslužuju pijetet da se ovdje ne lamentira s njihovim imenima 
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i prezimenima. Novinari su tu pa neka oni nazovu obitelj i ispitaju je li se usuglasila ili 

nije. 

S. Ćaćić je ponovio kako je rekao s kim je razgovarao i nije lagao te neka i 

Predsjednik Skupštine kaže s kim je razgovarao. 

Predsjednik Skupštine je istakao kako S. Ćaćić nije lagao nego je zaobišao istinu. 

Htio je zloupotrijebiti ime i prezime vrsnog novinara i to neka mu služi na čast. 

Nakon rasprave Predsjednik Skupštine je dao  točke (2. – 9.) dnevnog reda na 

glasovanje. 

Županijska skupština je s 20 „za“ i 6 „uzdržanih“ glasova donijela 
 

ODLUKU 

o proglašenju Nikice Valentića, dipl. pravnika, počasnim građaninom  

Ličko-senjske županije 
 

Županijska skupština je s 26 glasova „za“ donijela 
 

ODLUKU 

o dodjeli javnog priznanja Osnovnoj Školi „Anž Frankopan” Kosinj 
 

Županijska skupština je s 26 glasova „za“ donijela 
 

ODLUKU 

o dodjeli javnog priznanja Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Brinje 
 

Županijska skupština je s 26 glasova „za“ donijela 
 

ODLUKU 

o dodjeli javnog priznanja Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Alenke Čačić 

iz  Gospića 
 

Županijska skupština je s 26 glasova „za“ donijela 
 

ODLUKU 

o dodjeli javnog priznanja trgovačkom društvu Adrialin d. o.o. Senj 
 

Županijska skupština je s 26 glasova „za“ donijela 
 

ODLUKU 

o dodjeli javnog priznanja Ženskoj klapi „Senjkinje” 
 

Županijska skupština je s 26 glasova „za“ donijela 
 

ODLUKU 

o dodjeli javnog priznanja Senjskoj ligi protiv raka 
 

Županijska skupština je s 26 glasova „za“ donijela 
 

ODLUKU 

o dodjeli godišnje nagrade Strukovnoj školi Gospić 
 

Odluke se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio. 
 

AD/10 Donošenje Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-

senjske županije 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke 

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

gospodarska pitanja. 
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Obrazloženje je dala Tamara Mihinjač Pleše, vodeća planerka u Urbanističkom 
institutu Hrvatske. 

Istakla je da su izmjene i dopune u suradnji izradili Zavod za prostorno uređenje 
Ličko-senjske županije i Urbanistički institut Hrvatske, na temelju inicijativa Grada 
Novalje, Grada Senja i Općine Lovinac. Razlozi za izmjene i dopune utvrđeni su u 
Odluci o izradi VI. izmjena i dopuna, kao i dvije izmjene i dopune te Odluke. U Odluci o 
izradi utvrđene su predložene izmjene, a to se u prvom redu odnosi na članak 43. koji 
utvrđuje vrstu, kapacitet, položaj i veličinu izdvojenih građevinskih područja izvan 
naselja ugostiteljsko-turističke namjene i  radi se o tri lokacije. U Gradu Novalji na 
lokaciji Dabi-Vidasi, koja je prema važećem planu planirana zona od 30 ha, ovim 
izmjenama i dopunama ne mijenja se površina, ne mijenja se ni broj korisnika nego se uz 
mogućnost izgradnje T1 hotela omogućava i izgradnja T3 kampa. Na lokaciji Spasovac u 
Gradu Senju prema važećem planu bilo je utvrđeno da se gradi T1 hotel i T3 kamp. 
Ovim izmjenama i dopunama predlaže se da se cijela zona u iznosu od 1,3 ha namjeni za 
izgradnju T1 hotela, što znači da se ne mijenja površina zone nego se koncentrira za 
jednu namjenu. Na lokaciji Lukovo-Zala u Gradu Senju ovim izmjenama i dopunama 
predviđa se 100 kreveta, što je promjena u odnosu na važeći plan koji predviđa 180 
kreveta. U članku 50. detaljnije se utvrđuju uvjeti za privezišta, odnosno da se privezišta 
ne mogu graditi van građevinskih područja naselja i van izdvojenih građevinskih 
područja ugostiteljsko-turističke namjene. 

Nakon iznijetog obrazloženja Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 
U raspravi su sudjelovali G. Majetić i T. M. Pleše. 
G. Majetić je istakao kako osobno nema ništa protiv Plana, ima samo jedan 

prijedlog i sam je kriv jer nije blagovremeno podnio amandman. U članku 8. se radi o 
izmjeni članka 114. u kojem se kaže: „Pristaništa za hidroavione i heliodromi određuju se 
u PPUO/G na lokacijama koje su pogodne za tu namjenu. Formulacija je dobra i nema 
nikakvih primjedbi, ostvarena je sloboda i to je dobro, međutim predložio je ako je 
moguće ugraditi u Plan da piše pristaništa za hidroavione, heliodrome i perolake 
letjelice. To su mali aviončići koji mogu imati obiteljska i kolektivna sletilišta i ne bi 
trebalo imati zapreke da se prema vlastitim planovima gradova i općina to regulira. 
Zamolio je da se uvaži ovaj prijedlog, koji će u praksi imati velike i dalekosežne 
posljedice ako se ne uvaži. 

T. M. Pleše se zahvalila na prijedlogu i istakla kako nije spomenula da je ovaj 
prijedlog Plana bio na javnoj raspravi, napravljeno je izvješće, a 14. ožujka dobivena je i 
suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Pretpostavlja da Županija 
razmatra različite prijedloge i da se oni uvrste u sljedeće izmjene i dopune, budući bi 
sada trebalo pnovno tražiti suglasnost Ministarstva i cijela bi se procedura morala vratiti 
na početak. 

Nakon rasprave Predsjednik Skupštine je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije 
 

Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
AD/11 Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu 

Ličko-senjske županije 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke 

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

zdravstvo i socijalnu skrb. 
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Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednika Skupštine da ne treba 

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

Zatim je Predsjednik Skupštine otvorio raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“ donijela 
 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije 
 

Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

AD/12 Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog 

školstva Ličko-senjske županije u 2016. godini 

AD/13 Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih 

škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2016. godini 

AD/14 Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu 

sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske 

županije u 2016. godini 

AD/15 Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i 

mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za 

socijalnu skrb i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2016. 

godini 

AD/16 Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i 

mjerilima za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe 

Ličko-senjske županije u 2016. godini 
 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluka 

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

Proračun i financije, o 12. i 13. točki raspravljao je i Odbor za prosvjetu, kulturu, znanost 

i sport, a o 14., 15. i 16. točki i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 

Zatim je otvorio raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao  točke (12. – 16.) dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 
 

ODLUKU 

o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 

minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko- 

senjske županije u 2016. godini 
 

Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 
 

ODLUKU 

o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 

minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih 

domova Ličko-senjske županije u 2016. godini 
 

Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 
 

ODLUKU 

o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane 

funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2016. godini 
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Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 
 

ODLUKU 

o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje 

materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i troškova ogrijeva 

korisnicima koji se griju na drva u 2016. godini 

 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano 

financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u 2016. godini 
 

Odluke se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio. 
 

AD/17 Donošenje Odluke o utvrđivanju međužupanijske linije u javnom prijevozu u 

linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Rab-Lun 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke 

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

gospodarska pitanja. 

Zatim je otvorio raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 
 

ODLUKU 

o utvrđivanju međužupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom 

pomorskom prometu na relaciji Rab-Lun 
 

Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

AD/18 Donošenje Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje 

Ličko-senjske županije za 2016. godinu 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj ove točke 

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

gospodarska pitanja. 

Zatim je otvorio raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od 

požara za područje Ličko-senjske županije za 2016. godinu na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 
 

PROVEDBENI PLAN 

unaprjeđenja zaštite od požara za područje Ličko-senjske županije za 2016. godinu 
 

Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Ličko-senjske 

županije za 2016. godinu prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
AD/19 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Opće 

bolnice Gospić za 2015. godinu  
AD/20 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma 

zdravlja Senj za 2015. godinu  
AD/21 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma 

zdravlja Korenica za 2015. godinu  
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AD/22 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma 
zdravlja Novalja za 2015. godinu  

AD/23 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma 
zdravlja Otočac za 2015. godinu  

AD/24 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za 
hitnu medicinu Ličko-senjske županije za 2015. godinu  

AD/25 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za 
javno zdravstvo Ličko-senjske županije za 2015. godinu  

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključaka 

Župan te da su o materijalu raspravljali Odbor za Proračun i financije i Odbor za 
zdravstvo i socijalnu skrb. 

Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao točke (19. – 25.) dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ glasova donijela 

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Gospić  

za 2015. godinu 
 

Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Senj  

za 2015. godinu 
 

Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Korenica  

za 2015. godinu 
 

Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Novalja 

 za 2015. godinu 
 

Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Otočac  

za 2015. godinu 
 

Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu 

Ličko-senjske županije za 2015. godinu 
 

Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo 

Ličko-senjske županije za 2015. godinu 

 

Zaključci se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio. 
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AD/26 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Zavoda za prostorno uređenje Ličko-

senjske županije za 2015. godinu 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 

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

Zatim je otvorio raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije  

za 2015. godinu 
 

Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

AD/27 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom 

dobru u svrhu gospodarskog korištenja – uređene javne plaže «Banja» u 

Senju na k.č. br. 37/2 k.o. Senj 
 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke 

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

gospodarska pitanja. 

Zatim je otvorio raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 
 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu 

gospodarskog korištenja – uređene javne plaže «Banja» u Senju na  

k.č. br. 37/2 k.o. Senj 
 

Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

AD/28 Donošenje Rješenja o imenovanju Antikorupcijskog povjerenstva Ličko-

senjske županije 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Rješenja 

Odbor za izbor i imenovanje te je zatim otvorio raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Rješenja na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 
 

RJEŠENJE 

o imenovanju Antikorupcijskog povjerenstva Ličko-senjske županije 
 

Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

AD/29 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti 

Doma zdravlja Otočac 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke 

Župan te je zatim otvorio raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
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Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 
 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Otočac 
 

Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
 

XIX. sjednica Županijske skupštine završila je s radom u 11,55 sati. 

 

KLASA: 021-04/16-01/19 

URBROJ: 2125/1-01-16-02 

Gospić, _______________ 2016. godine 

          

Z A P I S N I K  S A S T A V I O 
 

        Nikola Došen, oec. 

 

 

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

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


