
 
 

 

  

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. 
 

Ani Lemić, prof., dodjeljuje se javno priznanje Ličko-senjske županije za osobit 
doprinos i ostvarene rezultate iz područja prosvjete i očuvanja prirodne i kulturne baštine u 
Gradu Gospiću 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  
 

 
Ana Lemić, prof. - Rođena je 21. lipnja 1943. godine u Kaniži kraj Gospića. Osnovnu 

školu i gimnaziju završila je u Gospiću. Nakon završenog studija fizike s matematikom radila 
je nekoliko godina na Pedagoškoj akademiji u Gospiću, a od 1976. godine radila je na 
gospićkoj gimnaziji kao profesor fizike i matematike. Od 1996. godine pa do umirovljenja 
2009. godine bila je ravnateljica gospićke gimnazije. Za svoj doprinos u prosvjetnom radu dr. 
Franjo Tuđman odlikovao ju je odličjem Danice hrvatske s likom Antuna Radića. Dugi niz 
godina aktivno se bavi planinarstvom i predsjednica je Hrvatskog planinarskog društva 
„Visočica“ iz Gospića i urednica njegovog časopisa Lički planinar u kojem je objavila mnoštvo 
članaka o Velebitu. Javljala se sa svojim prilozima i u časopisima Vila Velebita, Priroda, 
Ekološki glasnik, Hrvatski planinar i dr. Za doprinos u planinarstvu od Hrvatskog 
planinarskog saveza dodijeljeno joj je 2008. godine priznanje sa zlatnim znakom, a 2013. 
godine plaketa kao najviše priznanje u planinarstvu. 

Predsjednica je  gospićkog ogranka Matice hrvatske i glavna urednica matičinog 
časopisa Lička revija. Bila je i prva predsjednica Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih 
djelatnika. Članica je Hrvatskog kulturnog vijeća i Hrvatske geološke ljetne škole. Krajem 
2012. godine objavila je knjigu posvećenu 150 obljetnici osnutka gospićke gimnazije pod 
naslovom Gimnazija Gospić 1861. -2010. Bila je urednica većeg broja knjiga u izdanju 
Ogranka Matice hrvatske u Gospiću i Planinarskog društva „Visočica“ iz Gospića. Godine 
2013. iz tiska joj je izišla knjiga Sela i stanovi na Velebiu – svjedočanstva života od postanka 
do nestanka, u kojoj je na 744 stranice s 2 220 fotografija dokumentirano 508 raseljenih sela 
i zaselaka na primorskoj padini Velebita. 

Knjiga je do sada promovirana u Gospiću, Senju, Otočcu, Krasnu, Gračacu i Starigradu i 
u mnogim drugim hrvatskim gradovima, a veliki interes za knjigom je i izvan Hrvatske pa i 
Europe u SAD-u i Australiji. 

Knjiga se prevodi na engleski jezik i uskoro se očekuje njeno drugo izdanje. 
 
S obzirom na navedeno predlaže se dodjela javnog priznanja Ličko-senjske županije 

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. 
 
 
 
 
 
 

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA 
 
 
 
 
 
 

 


