
 
 

 

  

REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
TAJNIŠTVO 
KLASA: 021-04/14-01/15 
URBROJ:2125/1-05-14-01 
Gospić, 17. travnja 2014. godine 

 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
-ovdje- 

 
 
 
PREDMET: Prijedlozi Odluka o dodjeli javnih priznanja i godišnjih nagrada Ličko-senjske 

županije za 2013. 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 2013. 
godinu bio je objavljen u „Ličkom novom listu“ prilogu „Novog lista“, na oglasnoj ploči 
Županije, na portalima „Glas Gacke“, „Lika online“ i „Ličke novine“ te na web stranici 
Županije www.licko-senjska.hr.  

Rok za dostavu prijedloga bio je 31. ožujka 2014. godine. 
Javni poziv dostavljen je članovima Županijske skupštine, Županu, Zamjenicima župana, 

gradskim i općinskim vijećima, pročelnicima upravnih tijela Županije, HGK – Županijskoj 
komori Otočac, HOK – Područnoj obrtničkoj komori Gospić, Uredu državne uprave u Ličko-
senjskoj županiji i Radio postajama Gospić, Otočac i Senj. 

U roku je pristiglo 10 prijedloga: od Župana (5) za javna priznanja i (1) za godišnju 

nagradu, od Zamjenice župana (1) za javno priznanje, od člana Županijske skupštine 

Stjepana Ćaćića (1) za počasnog građanina, (1) za nagradu za životno djelo i (1) za godišnju 

nagradu. 

Dva (2) prijedloga pristigla su izvan roka od Grada Novalje za nagradu za životno djelo i 

za godišnju nagradu. 
Odbor za javna priznanja je 16. travnja 2014. godine razmotrio pristigle prijedloge i 

utvrdio konačne prijedloge. 

 

P R O Č E L N I C A 

Ankica  Blažević, mag. oec. 

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


 
 

 

 REPUBLIKA HRVATSKA  

LI Č KO -S EN JS KA  ŽU PAN I JA   
ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA 
KLASA: 021-04/14-01/15 
URBROJ: 2125/1-01-14-02 
Gospić,  16. travnja 2014. 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 2. sjednici 
održanoj  16. travnja  2014. 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 2013. godinu i to:  
 
- JAVNA PRIZNANJA 

1. Trgovačkom društvu Pilana Krasno d. o. o. Gerovo, za osobit doprinos razvoju 
gospodarstva, posebno drvoprerađivačke industrije u Gradu Senju i Ličko-senjskoj 
županiji. 

2. Trgovačkom društvu GRMALJ d. o. o. Novalja, za osobit doprinos razvoju turizma u 
Gradu Novalji i Ličko-senjskoj županiji. 

3. Trgovačkom društvu Auto Zubak – Zagreb d. o. o. Sesvete, za osobit doprinos u 
razvoju gospodarstva, posebice elitnog turizma u Gradu Senju i Ličko-senjskoj županiji. 

4. Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Saše Dragaša iz Bunića za postignute 
rezultate i osobit doprinos u razvoju poljoprivrede – stočarstva u Općini Udbina i Ličko-
senjskoj županiji. 

5. Ani Lemić, prof., za osobit doprinos i ostvarene rezultate iz područja prosvjete i 
očuvanja prirodne i kulturne baštine u Gradu Gospiću i Ličko-senjskoj županiji. 

6. Biciklističkom klubu BARKAN – OTOČAC, za osobit doprinos u promicanju turizma i 
sporta u Gradu Otočcu i Ličko-senjskoj županiji. 

 
- GODIŠNJE NAGRADE  

1. KUD-u „Kraljica Katarina“ Donji Lapac, za osobit doprinos u očuvanju kulturne  baštine 
i prenošenju običaja glazbe i bogatstva tradicijske kulture u Općini Donji Lapac i Ličko-
senjskoj županiji (10.000,00 kn). 

2. Malonogometnom klubu „Lika Šport“, Lički Osik, za osobit doprinos u promicanju 
sporta u Gradu Gospiću i Ličko-senjskoj županiji (5.000,00 kn). 

 
II. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

P R E D S J E D N I K 

mr. Darko Milinović, dr. med. 
 



 
 

 

  

REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 061-01/14-01/ 
URBROJ: 2125/1-01-14- 
Gospić, ________________ 2014. 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 ____________ 2014. godine, donijela je  
 
 

O D L U K U 
o dodjeli javnog priznanja Ličko-senjske županije 

 
 

I. 
 

Trgovačkom društvu Pilana Krasno d. o. o. Gerovo, dodjeljuje se javno priznanje 
Ličko-senjske županije za osobit doprinos razvoju gospodarstva, posebno drvoprerađivačke 
industrije u Gradu Senju i Ličko-senjskoj županiji. 

 
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 2014. 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  
 

PILANA KRASNO d.o.o. Gerovo 
 

Tvrtka Pilana Krasno d.o.o. Gerovo, Snježnička 34 osnovana je 1997. godine, a osnivač 
tvrtke je obitelj Katalinić iz Gerova. Direktor tvrtke je Ivica Katalinić, sin pokojnog Ivana 
Katalinića (osnivača trgovačkog društva) rođen 26. srpnja 1972.godine koji se sa svojom 
suprugom Mladenkom i djecom trajno nastanio u Krasnu.  

Osnovna djelatnost tvrtke je proizvodnja piljene građe, impregnacija drva, proizvodnja 
furnira, šperploča, panel-ploča, iverica, građevinske stolarije i elemenata te ambalaže od 
drva. 

Na području Grada Senja tvrtka Pilana Krasno d.o.o. Gerovo ima pilanu u mjestu 
Krasno s posebnim pogonom u Svetom Jurju. Ova Pilana ima dugogodišnju tradiciju. Početak 
rada pilane u Krasnu smatra se 1928 g. kada je registrirana u sudskom registru, od tada ona 
predstavlja izvor egzistencije stanovnika ovog planinskog područja. Pilana je smještena u 
neposrednoj blizini šume bogate sirovinom za preradu. Ovo trgovačko društvo, nakon 
kupnje starog DIP-ovog pogona u Krasnu 1997. godine, kroz godine uspješnog poslovanja 
tehnološki je moderniziralo sam proizvodni pogon te se marketinški prilagodilo današnjem 
zahtjevnom i dinamičnom tržištu. G. Katalinić svojom poduzetničkom vizijom i hrabrošću 
ovu proizvodnju učinio je uspješnom i rentabilnom, te danas ostvaruje dobit i osigurava 
radna mjesta na Velebitu kojem prijeti depopulacija i odlazak mladog radno sposobnog 
stanovništva.  

Danas se u pogonu prerađuje oko 30.000 m³ sirovine, od toga 10.000 m³ bukovih 
trupaca, a ostalo su jelovi i smrekovi trupci. Puni kapacitet pogona je 40 000 m³. Proizvodi 
od jele i smreke plasiraju se i prodaju većinom na tuzemno tržište, dok se bukova piljena 
građa plasira u cijelosti na inozemno tržište Europske unije, Kine, Japana i Sjeverne Afrike.  

U pogonu u Svetom Jurju izrađuju se bukovi elementi koji se u cijelosti plasiraju na 
inozemna tržišta. 

U trgovačkom društvu Pilana Krasno d.o.o. svake godine se ulažu napori kako bi se 
podigao stupanj finalne obrade piljene građe pa su izgrađene nove sušare i parionice, 
kapaciteta 250 m³, te nove hale u kojima će se proizvoditi lamperija, oblice, peleti kao finalni 
proizvodi. U trgovačkom društvu radi 55 zaposlenika, uglavnom mještana Krasna te okolnih 
primorskih i ličkih sela. 

Budućnost ovog društva uglavnom ovisi o načinu, dinamici i uvjetima nabave sirovine 
koji su se u posljednje vrijeme promijenili, a što se tiče proizvodnje, načina rada i zalaganja 
radnika i menadžmenta, sasvim sigurno je da će se znati pozicionirati na sve zahtjevnijem 
tržištu. 

Pilana Krasno d.o.o. od osnutka tvrtke 1997 g. nije bila blokirana u svom radu, a sve 
obveze unatoč brojnim problemima i aktualnoj gospodarskoj situaciji podmiruje na vrijeme. 

S obzirom na navedeno predlaže se dodjela javnog priznanja Ličko-senjske županije 
Pilani Krasno d.o.o. Gerovo za osobit doprinos razvoju gospodarstva, posebno 
drvoprerađivačke industrije u Gradu Senju i Ličko-senjskoj županiji.  
 
 
 
 
 

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA 
 
 
 

 


