
 Z A P I S N I K 

s VIII. sjednice Županijske skupštine Ličko- senjske županije 
održane 28. travnja 2014. godine s početkom u 11,00 sati  

u Gospiću,  Budačka 55 (Velika vijećnica) 
 

Predsjednik Skupštine je u 11,00 sati otvorio VIII. sjednicu Županijske skupštine, 
pozdravio sve članove Skupštine, Župana M. Kolića, Zamjenike župana, sve izvjestitelje, 
predstavnike medija i ostale nazočne. 

Predsjednik Skupštine je utvrdio da je od 32 člana VIII. sjednici nazočno 28 članova i 
da se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 
Sjednici su nazočni članovi Županijske skupštine: 
 
Ivan Ažić, Darko Banić, Ivan Bižanović, Ivica Čačić, Stjepan Ćaćić, Vera Francetić, 

Ante Franić, Berislav Gržanić, Đorđe Gvozdić, Mile Jerbić, Joso Kregar, Marijan Kustić, 
Gojko Majetić, Milan Matasić, Darko Milinović, Katarina Milković, Ilija Obradović, Lidija 
Pemper, Dragica Rajković, Boško Stapar, Ana Šebalj, Nikola Šulentić, Marijan Šuljić, 
Branislav Šutić, Nikolina Tonković Čorak, Mijo Vidović, Jovo Vukša i Tomislav Zrinski. 

 
Sjednici nisu bili nazočni članovi Županijske skupštine: Branko Jažić, Željko 

Nekić, Željko Rukavina i Danijel Ropuš – ispričali se 
 
Sjednici Županijske skupštine bili su nazočni i: 
 
Milan Kolić – Župan Ličko-senjske županije, Sanjin Rukavina – Zamjenik župana, 

Ivana Tomaš – Zamjenica župana, Nikola Lalić – Zamjenik župana, Ankica Blažević - 
pročelnica Tajništva Ličko-senjske županije i tajnica Županijske skupštine, Ana Rukavina 
Stilinović – pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, Valentina Bublić – pročelnica 
Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Katica Prpić – pročelnica Upravnog odjela za 
graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Mile Dešić – 
pročelnik Službe za financije, Sanja Vladetić Pavelić – pročelnica Kabineta župana, Anita 
Varžak – unutarnja revizorica, Ante Podnar – načelnik Policijske uprave Ličko-senjske, 
Luka Matijević – ravnatelj Županijske uprave za ceste, Drago Vlainić – v.d. ravnatelja 
Razvojne agencije, Stipe Mudrovčić – ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje, Dražen 
Jurković – ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo, Elizabeta Dragičević  - ravnateljica 
Zavoda za hitnu medicinu, Sandra Čubelić – ravnateljica Opće bolnice Gospić,  Boris 
Kovačević – ravnatelj Doma zdravlja Korenica, Ivan Miletić – v. d. ravnatelja Doma 
zdravlja Otočac, Mira Nekić Lopac – ravnateljica Doma zdravlja Senj, Gordana Pađen, 
Katarina Fajdić, Nikola Došen i Martina Asić– službenici  Tajništva županije te Dino 
Čović i Milana Matasić - polaznici programa stručnog osposobljavanja.  
 

Nakon utvrđenog kvoruma predsjednik Skupštine je otvorio aktualni sat. 
            Pitanja su najavili  D. Banić, I. Bižanović i S. Ćaćić. 

- D. Banić je istakao da su prema podacima Hrvatske narodne banke, u razdoblju 
od 1993. do 2013. godine, inozemna ulaganja u Ličko-senjsku županiju iznosila 36,2 mil. 
eura, tj. oko 250 mil. kuna, što iznosi 0,13% ostvarenih izravnih ulaganja u RH. Slijedom 
toga, u razdoblju od 1.8.2011. do 31.12.2013. godine LIRA je zaprimila 21 upit od 
potencijalnih investitora u našu Županiju. Od navedenih upita nije realizirana niti jedna 
jedina investicija. 

Stoga je zatražio pisano očitovanje o tome, s konkretnim podacima, u čemu je 
problem, gdje zapinje i ako netko koči investicije zanima ga je li to lokalna ili regionalna 
samouprava. 
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- I. Bižanović je zatražio pisani odgovor. 
 
- S. Ćaćić je postavio pitanje Županu, a zanimalo ga je ima li na području Ličko-

senjske županije nekretnina u državnom, županijskom ili gradskom, odnosno 
općinskom vlasništvu koje nisu u funkciji. S obzirom da zna kako ih ima dosta koje nisu 
u funkciji, zatražio je da mu se dostavi odgovor na pisano pitanje u svezi Doma kulture 
u Ličkom Osiku i mjesec dana se potrošilo kako bi se samo utvrdilo tko je vlasnik toga 
Doma, a pretpostavlja da takvih i sličnih situacija ima dosta. 

Zanima ga hoće li izvršna vlast u Ličko-senjskoj županiji poduzeti nešto u svezi te 
problematike. 

Župan je odgovorio kako je S. Ćaćić locirao, dešifrirao i praktički sam odgovorio 
na pitanje u svezi problematike na koju nailazimo kod utvrđivanja vlasništva, pogotovo 
na područjima posebne državne skrbi prve skupine, kao što su Lički Osik i određena 
druga na području Ličko-senjske županije. 

Neće govoriti o tome na koji se način rješava neko vlasništvo. Vrlo dobro znamo 
kako novoosnovana Državna agencija za upravljanje državnom imovinom već dvije 
godine nije riješila niti jedan zahtjev lokalnih ili regionalnih jedinica samouprave. 
Trenutno imamo upisane županijsku zgradu, uredski prostor u Senju, Spomen dom dr. 
Ante Starčević i ustanove kojima je Županija osnivač, a koje imaju niz svojih nekretnina i 
pokretnina. 

Lički Osik je potpuno u nadležnosti RH i Župan je naglasio kako spomenuti Dom 
kulture više nije samo to, nego polivalentni objekt koji ima oko 35 stambenih jedinica. 
Nažalost, Grad Gospić nije mogao upisati vlasništvo jer Državna agencija za upravljanje 
imovinom nije funkcionirala. 

Nada se da će Agencija profunkcionirati, ne samo u rješavanju stambenih pitanja, 
nego i u rješavanju vlasništva nekretnina, što nam je najveći otežavajući faktor u dolasku 
investitora. Nekoliko puta smo tražili sastanak s M. Pejnovićem, ravnateljem Agencije i 
Župan očekuje da će se odazvati, pa će se vidjeti što dalje s državnom imovinom, budući 
Županija nije lokalna samouprava i više je zanima zemljište. 

Nedavno smo imali zahtjev investitora iz Katra koji je tražio 3000 ha pašnjaka na 
području Ličko-senjske županije, dok mi imamo okrupnjenih samo 300 ha, sve drugo je 
pod Hrvatskim šumama koje neće ni da čuju o tim aktivnostima. 

S. Ćaćić se zahvalio na odgovoru i podsjetio da se svojevremeno kod izbora 
govorilo kako je Grad Gospić obnovio Dom kulture u Ličkom Osiku. Sada se pokazalo 
da to nije tako, nego da je to učinila Država. 

Nadalje je istakao kako ovaj problem ne datira od prije 2 ili 3 godine otkada je ova 
Vlada, nego prije 15 ili 16 godina kada smo preuzeli te objekte i kada je osnovana Ličko-
senjska županija. Djeca u Ličkom Osiku se okupljaju na autobusnom stajalištu, a postoji 
prostor koji je obnovljen i koji se ne stavlja u funkciju. Zgrada u kojoj je smješten Savez 
sportova u centru Grada Gospića u ruševnom je stanju, nalazi se u vlasništvu države, a 
njom upravlja sindikat. Stalno dolaze komunalni redari da nekoga kazne, ali nemaju 
koga. 

U Lukovom Šugarju se nalazi odmaralište koje je u vlasništvu ove i bivših vlada 
RH, imaju zaposlenog čovjeka koji tamo prima plaću, objekt je u funkciji, a djeca moraju 
plaćati ljetovanja. Vrlo jednostavno bi se to moglo staviti u funkciju, ali ne zna iz kojeg se 
razloga ništa ne čini. 

Predsjednik Skupštine je dodao kako ne zna jesu li sva ta vlasništva riješena i 
postoje li nekakvi sudski sporovi, kao što smo čitali nedavno na jednom portalu kako 
nekakva mafija pritišće gospićki sud. Nada se kako će policija istražiti tu informaciju, 
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budući je to danas neprihvatljivo i da će se tome koji tvrdi kako gospićka mafija pritišće 
sudove dignuti spomenik ako je to tako ili će odgovarati ako se dokaže suprotno. 

 
Nakon aktualnog sata predsjednik Skupštine je predložio dopunu dnevnog reda 

točkama: 
1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja 
2. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj 

 
Prijedlog za dopunu dnevnog reda predsjednik Skupštine je dao na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 28 glasova „za“ usvojila izmjene i dopune 

dnevnog reda. 
Zatim je predsjednik Skupštine dao takav predloženi dnevni red na raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je predsjednik Skupštine dao na glasovanje cjeloviti 
 

D n e v n i   r e d 
  
 Aktualni sat 

1. Usvajanje zapisnika sa VI. sjednice Županijske skupštine 
2. Usvajanje zapisnika sa VII. sjednice Županijske skupštine 
3. Informacija Policijske uprave Ličko-senjske o ulozi policije i lokalne zajednice u 

pripremi turističke sezone  
4. Donošenje Zaključka po Izvješću o provedbi Programa poticanja razvoja malog i 

srednjeg poduzetništva u Ličko-senjskoj županiji 2010.-2013. godine 
5. Donošenje Programa poticanja razvoja malog gospodarstva Ličko-senjske županije 

2014.-2020. godine 
6. Donošenje Odluke kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje 

kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije 
7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Ličko-senjske županije za 

2014. godinu za rad političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini 
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za 

prostorno uređenje Ličko-senjske županije 
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na 
području Ličko-senjske županije 

10. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske 
županije za 2013. godinu 

11. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Razvojne agencije Ličko-senjske županije za 
2013. godinu 

12. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske 
županije za 2013. godinu 

13. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i 
nemoćne osobe Ličko-senjske županije za 2013. godinu 

14. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno 
zdravstvo Ličko-senjske županije za 2013. godinu 

15. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu 
medicinu Ličko-senjske županije za 2013. godinu 

16. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice 
Gospić za 2013. godinu  

17.  Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja 
Senj za 2013. godinu  
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18. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja 
Novalja za 2013. godinu  

19. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja 
Korenica za 2013. godinu  

20. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja 
Otočac za 2013. godinu  

21. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o izmjenama 
i dopunama Statuta Doma zdravlja Senj 

22. Donošenje Odluke o I. dopuni Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za 
2014. godinu 

23. Donošenje Odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom 
dobru u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području Velebitskog 
kanala – uvala Marasovka (Općina Karlobag) 

24. Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Trgovačkom društvu Pilana Krasno 
d.o.o. Gerovo 

25. Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Trgovačkom društvu GRMALJ d.o.o. 
Novalja 

26. Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Trgovačkom društvu Auto Zubak 
Zagreb d.o.o. Sesvete 

27. Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Obiteljskom poljoprivrednom 
gospodarstvu Saše Dragaša iz Bunića 

28. Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Ani Lemić, prof. 
29. Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Biciklističkom klubu BARKAN – 

Otočac 
30. Donošenje Odluke o dodjeli godišnje nagrade KUD-u „Kraljica Katarina“ Donji 

Lapac 
31. Donošenje Odluke o dodjeli godišnje nagrade Malonogometnom klubu „Lika Šport“, 

Lički Osik 
32. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana/ice Službeničkog 

suda za područje Ličko-senjske županije  
33. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova  Županijskog 

povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Ličko-senjske 
županije  

34. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području 
Ličko-senjske županije 

35. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja 
36. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj 

 
Županijska skupština je jednoglasno s 28 glasova „za“ usvojila dnevni red VIII. 

sjednice Županijske skupštine. 
 
Predsjednik Skupštine je predložio da nema potrebe da ravnatelji daju obrazloženja 

za točke 10. do 20. dnevnog reda, budući su Izvješća prošla Klubove članova Skupštine i 
Odbore, osim ako ne bude posebnih nejasnoća ili dodatnih zahtjeva članova Skupštine 
za obrazloženjem nekih od točaka ili ukoliko se netko od ravnatelja želi javiti za dodatno 
obrazloženje. 

Članovi Županijske skupštine su se složili s tim prijedlogom. 
Nakon 4. točke dnevnog reda pa do kraja sjednici je bilo nazočno od 25 do 27 

članova Skupštine. 
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AD/1  Usvajanje zapisnika sa VI. sjednice Županijske skupštine 
AD/2  Usvajanje zapisnika sa VII. sjednice Županijske skupštine 
 

Predsjednik Skupštine je naglasio da će se na sugestiju B. Gržanića u zapisniku sa 
VII. sjednice Županijske skupštine ispraviti da se B. Gržanić ispričao zbog bolesti. 

Zatim je dao zapisnik sa VI. i VII. sjednice Županijske skupštine na raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao zapisnik sa VI. sjednice Županijske skupštine na 

glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 28 glasova „za“ usvojila zapisnik sa VI. 

sjednice Županijske skupštine. 
Zatim je predsjednik Skupštine dao zapisnik sa VII. sjednice Županijske skupštine 

na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 28 glasova „za“ usvojila zapisnik sa VII. 

sjednice Županijske skupštine. 
 
AD/3 Informacija Policijske uprave Ličko-senjske o ulozi policije i lokalne zajednice 

u pripremi turističke sezone  
 

Predsjednik Skupštine je u uvodu naglasio kako se nada, kao i svi ostali, još jednoj 
uspješnoj turističkoj sezoni. Vidjeli smo da su pokazatelji Uskrsnog vikenda vrlo dobri. 
Smatra da će i Ličko-senjska županija sa svojim kapacitetima biti jedan mali kotačić u 
dobroj sezoni koju svi očekujemo. 

Jedna od institucija koja garantira turistima sigurnost na području Županije je i 
Policijska uprava Ličko-senjska. 

Do sada smo vidjeli izvanrednu suradnju jedinica lokalne i regionalne vlasti s 
Policijskom upravom, a informaciju o tome će dati Ante Podnar, načelnik Policijske 
uprave koji će putem power point prezentacije informirati članove Skupštine o ulozi 
policije i lokalne zajednice u pripremi turističke sezone. 

Na početku izlaganja načelnik Policijske uprave osvrnuo se na posebnosti Ličko-
senjske županije, naglasivši da je Ličko-senjska županija najveća po površini, da se nalazi 
između tri vodeća polarizacijska žarišta u državi - Zagreba, Rijeke i Splita, da je to 
Županija s autohtonim gospodarskim potencijalima sadržanim u značajnim 
poljoprivrednim površinama, šumskom i vodnom bogatstvu, te turistički vrijednim 
zonama, prostorima - NP Plitvička jezera, NP Paklenica, Park prirode Velebit i 
lokalitetima - Gacka, Una, te da vrijednost županijskog prostora upotpunjuje i 
participacija njezina primorsko-otočnog dijela u jednom od ekološki najčistijih dijelova 
jadranskog akvatorija. 

Potom je sve prisutne upoznao s teritorijalnim ustrojem Ministarstva unutarnjih 
poslova i s organizacijskom i funkcionalnom ulogom policije, kojom prilikom je naglasio 
da policija poslove obavlja na osnovi Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, ali i 
nizu drugih zakona kao što su Prekršajni zakon, Zakon o kaznenom postupku i Zakon o 
sigurnosti prometa na cestama, te da svaki od navedenih zakona kod građana nameće 
određene obveze i/ili potvrđuje ili daje određena prava, te istodobno određuje i tijela 
koja imaju zadaću provedbe tih zakona.  

Također je naglasio da policijski poslovi u kontekstu današnjeg vremena nisu, 
kako se vrlo često naglašava i misli, usmjereni na kažnjavanje građana kroz represivne 
mjere, već suprotno, oni imaju primarnu zadaću zaštititi građane od raznih napada koji 
prijete njihovim životima, imovini, pravima, ali i pružiti im pomoć u ostvarivanju svih 
prava koja im pripadaju, a ukupnost svih preventivnih i represivnih aktivnosti policije 
naročito dolazi do izražaja tijekom turističke sezone kada se na svim prometnicima, 
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graničnim prijelazima i turističkim destinacijama promet putnika, kao i boravak turista 
povećava više desetaka puta u odnosu na ostatak godine, što pred policiju kao jednog od 
jamaca sigurnosti građana, te institucija s kojima policija surađuje, a naročito lokalnom 
zajednicom, predstavlja pravi izazov.     

Ono što Ministarstvo unutarnjih poslova i Policijska uprava Ličko-senjska 
poduzimaju u cilju sigurnog turizma je međunarodna policijska suradnja, preraspodjela 
resursa policije unutar Republike Hrvatske i suradnja s drugim institucijama i službama.  

Načelnik je naglasio i faktore rizika, a jedan od njih je i granica jer prvi susret 
stranih turista s Hrvatskom zbiva se na graničnom prijelazu, neovisno je li riječ o moru, 
cesti ili aerodromu. Na području PU Ličko-senjske nalaze se dva međunarodna granična 
prijelaza i to Ličko-Petrovo selo i Užljebić, a granični policajci u turističkoj sezoni 
pojačano vrše kontrolu prelaska državne granice, sa zadaćom odbijanja ulaska osobama 
kojima ulazak nije dopušten, zaprječivanju unošenja oružja i streljiva, te eksploziva i 
drugih opasnih tvari, vrše uhićenja osoba međunarodnih i domaćih tjeralica, 
zaprječivanju  unošenja i iznošenja roba, vozila i stvari koje se krijumčare.  

Kao drugi faktor rizika pojavljuje se promet, jer nakon prelaska granice, gosti 
stižu na prometnice koje vode na turistička odredišta. Tu počinje poseban dio policijskih 
zadaća, naročito zbog velikih gužvi koje vode ka prilazima turističkim središtima, te se 
na mjestima i područjima s povećanom frekvencijom i boravištem turista povećava broj 
policijskih službenika, čiji broj ovisi o procjenama utemeljenim na višegodišnjoj praksi. 

Članovi Skupštine su potom upoznati s podacima vezanim za broj prometnih 
nesreća tijekom turističke sezone iz kojih je evidentno da je povećan broj prometnih 
nesreća u 2013. godine - 136, dok ih je 2012. godine bilo 127, no smanjen je broj 
prometnih nesreća s poginulim osobama - 2013. godine - 1; 2012. godine - 4 i ozlijeđenim 
osobama - 2013. godine - 19; 2012. godine - 26. 

Zbog navedenog Načelnik je pojasnio da je uloga prometne policije velika, no i 
odgovarajuća priprema prometne infrakstrukture je jedan od bitnih faktora sigurnosti u 
turističkoj sezoni. 

Kao treći faktor rizika pojavljuje se kriminalitet, jer policija u turističkim mjestima 
iz godine u godinu bilježi porast ugrožavanja turista i njihove imovine kroz „turistički 
kriminal“. Turistički kriminal vezuje se kroz povećani broj krađa i provala na 
kupalištima i plažama, krađa i  provala u hotelima i apartmanima, krađa na mjestima za 
zabavu, krađa plovila, provala u plovila, krađa vozila i provale u njih, krađa predmeta iz 
vozila ili s njih, džepnih krađa, razbojništava, prijevara i sl.  

Kako bi se uspješno borili protiv toga, načelnik Podnar je naglasio da je potrebno 
planirati zajedničke aktivnosti policije i lokalne zajednice i to na način da se građane 
upozna s operativno - preventivnim aktivnostima u turističkoj sezoni kroz tiskovne 
konferencije, da policija sudjeluje u radio emisijama na istu temu, da se održavaju 
zajednički radni sastanci s nositeljima operativnih zadaća, a to su Državno odvjetništvo, 
prekršajni sudovi, Županija, općine, gradovi, Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste, 
da se zajednički provode preventivni projekti policije i jedinica lokalne samouprave 
vezanih uz sigurnost građana i da se Vijeća za prevenciju potiču na značajniju ulogu u 
provedbi  preventivnih  aktivnosti, jer je upravo cilj Vijeća da preventivnim aktivnostima 
utječe na smanjenje kriminaliteta, osjećaja nesigurnosti kod građana i povećanje ukupne 
kvalitete života. 

Na kraju izlaganja Načelnik je zaključio da ostvarivanje povoljnog stanja 
sigurnosti u  turističkoj sezoni na području Ličko-senjske županije za policiju kao 
nezaobilazan faktor sigurnosti predstavlja veliki izazov, upravo iz razloga što se na 
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području Županije za vrijeme ljeta, kako u unutrašnjosti Županije, tako i na moru broj 
putnika, posjetitelja i turista poveća i više desetaka puta. Upravo navedena činjenica 
temeljni je razlog što policija u vrijeme ljetnih mjeseci biva umnogome više opterećena i 
što njezina uloga kao javnog servisa dobiva puni smisao, budući je Republika Hrvatska 
na europskim kartama predstavljena kao sigurna turistička destinacija. Stoga, 
profesionalnost policijskih službenika, njihova obučenost i stručnost predstavljaju 
pravnu uređenost države, te garanciju da će svi građani imati jednakopravan status, bilo 
da su počinitelji ili osobe na čiju štetu su počinjena protupravna ponašanja. Upravo zbog 
činjenice što je policija završila transformacijski proces iz tradicionalnog modela u model 
poznat kao Policija u zajednici, ključ uspjeha u ostvarivanju povoljnog stanja sigurnosti 
pored angažiranosti policije vezan je uz i angažman svih institucija i ustanova, kao i 
jedinica lokalne samouprave kada je u pitanju rješavanje problema građana koji 
prebivaju na području Županije, kao i svih ostalih osoba koje dolaze na područje 
Županije u vrijeme turističke sezone. 

Predsjednik Skupštine je izrazio zadovoljstvo s nekim od ovih pokazatelja i da su 
ljudi koji su za to zaduženi odradili ovih godina dobar posao. 

Naročito je pozdravio ideju o pokušaju uspostave posebne ustrojbene jedinice što 
se tiče prometne policije i istakao da će Županijska skupština, iako to nije u njenoj 
ingerenciji, dati podršku takvoj ideji. 

 
Županijska skupština je primila na znanje 

 
INFORMACIJU 

Policijske uprave Ličko-senjske o ulozi policije i lokalne zajednice u pripremi 
turističke sezone 

 
 
AD/4 Donošenje Zaključka po Izvješću o provedbi Programa poticanja razvoja malog 

i srednjeg poduzetništva u Ličko-senjskoj županiji 2010.-2013. godine 
AD/5 Donošenje Programa poticanja razvoja malog gospodarstva Ličko-senjske 

županije 2014.-2020. godine 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj točaka  
Župan i da je o istima raspravljao Odbor za gospodarska pitanja. 

Obrazloženje je dala A. R. Stilinović, pročelnica Upravnog odjela za 
gospodarstvo. 

Istakla je da se provedba Programa poticanja razvoja malog i srednjeg 
poduzetništva u Ličko-senjskoj županiji 2010. – 2013. godine odvijala kroz provedbu 
Programom utvrđenih dugoročnih mjera, u skladu s raspoloživim financijskim 
mogućnostima i drugim uvjetima okruženja. 

Najznačajnija sredstva Proračuna izdvajala su se za subvenciju kamata na kredite 
poduzetnika Ličko-senjske županije, sufinanciranje rada Razvojne agencije Ličko-senjske 
županije – LIRA-e, formiranje Zajedničkog fonda za tehničku dokumentaciju, 
stipendiranje obrtnika u deficitarnim zanimanjima, organiziranje nastupa poduzetnika 
na sajmovima malog gospodarstva i sl. 

Subvencioniranjem kamatnih stopa korisnicima kredita osigurava se ponuda 
iznimno povoljnih kreditnih sredstava i direktan poticaj očuvanju radnih mjesta na 
području Županije, kao i novog zapošljavanja, no ograničenje u provedbi navedenog 
projekta stvaraju višegodišnje akumulirane financijske obveze Županije s jedne strane i 
ograničena proračunska sredstva raspoloživa za provedbu ovog projekta s druge strane. 
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Iz pregleda promjene osnovnih makroekonomskih pokazatelja gospodarstva 
Ličko-senjske županije u razdoblju 2010. – 2013. godine vidljivo je da je unatoč 
gospodarskoj krizi prisutnoj od 2008. godine u izvještajnom razdoblju nekoliko osnovnih 
makroekonomskih pokazatelja razvoja gospodarstva Ličko-senjske županije pokazalo 
zamjetan porast. Tako su ukupni prihodi trgovačkih društava porasli 8%, ukupan broj 
zaposlenih u trgovačkim društvima porastao je 2,1%, dok je prosječna mjesečna neto 
plaća u trgovačkim društvima porasla 4,3%. Istovremeno, izvoz je porastao 279%, a uvoz 
138%. Međutim, stopa nezaposlenosti raste od 2008. godine, pa je u 2012. godini u Ličko-
senjskoj županiji iznosila 21,2% i bila je iznad prosjeka RH za 2012. godinu koji je iznosio 
19,1%. U Županiji je zamjetan i porast broja aktivnih trgovačkih društava, kojih je u 2012. 
bilo 6,2% više u odnosu na 2011. godinu. 

Početkom 2013. godine zabilježeno je da Ličko-senjska županija nadmašuje 
hrvatski prosjek po broju novoosnovanih tvrtki, budući je u prvih šest mjeseci 2013. 
godine osnovano 57 novih tvrtki, dok su zatvorene 4. 

Nadalje je A. R. Stilinović istakla da mjere utvrđene Programom poticanja malog i 
srednjeg poduzetništva Ličko-senjske županije 2014. – 2020. godine predstavljaju okvir 
za utvrđivanje sustava poticanja malom i srednjem poduzetništvu, čijom je provedbom 
moguće ostvariti stabilan rast i razvoj malog gospodarstva, 

Zadani ciljevi koje želimo ostvariti provedbom ovog Programa su: 
- osiguranje povoljnog financiranja razvoja poduzetništva na županijskoj razini, 

kao i poboljšanje dostupnosti kreditnih sredstava poduzetnicima, 
- postojanje razvijene mreže podržavajuće infrastrukture dostupne za pružanje 

informacija, savjetodavnih usluga i niza drugih specijaliziranih institucionalnih oblika 
potpore, 

-   poboljšanje ekonomske uspješnosti malog gospodarstva i 
- poboljšanje i unaprjeđenje ljudskih potencijala u poduzetništvu i razvoj 

socijalnog poduzetništva. 
Korisnici poticajnih mjera, utvrđeni ovim Programom su definirani odredbama 

Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, koje je osobito važan dio ukupnog 
gospodarstva, a zapošljava više od polovice ukupnog broja zaposlenih u gospodarstvu 
Županije. 

Za ostvarenje predloženih mjera za jačanje konkurentnosti malog gospodarstva 
radi ukupnog poboljšanja uspješnosti sektora malog gospodarstva bit će potrebne 
koordinirane aktivnosti jedinica lokalne samouprave, Županije, ministarstava, javnih 
agencija i sl. U suprotnom, nekoordinirane aktivnosti tih tijela mogu stvoriti suprotan 
učinak. Uz navedeno, važan preduvjet uspjehu provedbe Programa je i kvalitetna 
promidžba korištenja poticajnih mjera od strane svih nositelja i sudionika provedbe. 

Najvažniji je preduvjet svakako osiguranje dostatnih i povoljnih financijskih 
sredstava, posebice ako je potrebno značajnije pokrenuti zapošljavanje. 

Potrebna sredstva moguće je osigurati iz više izvora. Dijelom se to odnosi na 
sredstva strukturnih fondova Europske unije, proračunska sredstva Državnog 
proračuna, a prije svega sredstva Ministarstva poduzetništva i obrta, te proračunska 
sredstva Županije, gradova i općina koja isti svake godine izdvajaju u svrhu stvaranja 
uvjeta za razvoj gospodarstva na svom području. 

I konačno, uloga je područne (regionalne) i lokalne samouprave da u aktivnom 
pristupu i odnosu s poduzetnikom stvara i potiče razvoj poduzetnika te u značajnoj 
mjeri doprinosi otvaranju novih radnih mjesta. 

Nakon iznijetog obrazloženja predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 
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U raspravi su sudjelovali S. Ćaćić, G. Majetić, D. Banić i Župan. 
S. Ćaćić je istakao kako u Izvješću stoji da je za stipendiranje učenika i studenata  

kroz tri školske godine utrošeno 172.800,00 kn i u tome su sudjelovali Ministarstvo obrta, 
Ličko-senjska županija i Obrtnička komora. Ako je dobro pročitao isfinancirane 
stipendije su za 16 učenika ili studenata. Predložio je da se dostave imena i prezimena tih 
stipendista kako bi vidjeli jesu li ostali na području Županije, jesu li zaposleni ovdje ili 
negdje drugdje i kako bi mogli pratiti njihov rad. 

Nadalje je primijetio da je realizirano preko 20 mil. kuna i da je bilo predviđeno 
da će se otvoriti 94 radna mjesta. Zanima ga jesu li ta sredstva stvarno realizirana i jesu li 
otvorena 94 nova radna mjesta, jer se to vrlo lako može pratiti i vidjeti kakva je situacija. 

I u prethodnom sazivu Skupštine je govorio o tome kako nema povezanosti 
između školstva i gospodarstva, iako se ovdje tvrdi drugačije. Smatra kako je žalosno da 
na području Ličko-senjske županije nemamo niti srednje, niti više poljoprivredne škole. 
Svaka čast onome tko se sjetio da se otvori Šumarska škola u Otočcu, jer ako smatramo 
da bi poljoprivreda i šumarstvo trebale biti poluge razvoja gospodarstva naše Županije, 
onda bi valjda trebalo voditi računa i o ovom drugom faktoru. 

Drago mu je što može primijetiti da turizam ima uzlazni trend i da svake godine 
raste broj noćenja i dolazaka turista. Ono što mu nije drago je činjenica da nema velike 
povezanosti između turizma i poljoprivrede, te ima osjećaj kako rumunjski seljak ima 
više koristi od ličkog seljaka što se tiče razvoja turizma u našoj Županiji. 

Predsjednik Skupštine je dodao da je primljen na znanje zahtjev S. Ćaćića za 
popisom stipendista te da će županijske službe dostaviti isti. 

G. Majetić je naglasio kako bi se htio uključiti u ovu problematiku koja je dosta 
velika i s obzirom da o nekim problematikama puno življe i puno više raspravljamo. 
Nakon svojih 68 godina shvatio je da politika nije u interesu razvoja gospodarstva. 
Nekoliko puta je u ovoj Skupštini diskutirao o tim problemima, dok je u ovim 
materijalima pisana općenita konstatacija koja može stajati za sve. Neke stvari na koje je 
ukazivao nisu se ni mogle provesti, samo pravimo paradu, kao što ćemo sada osnivati 
Vijeće za sigurnost u prometu, a već imamo Stožer za zaštitu i spašavanje. 

U ovom Izvješću stoji konstatacija da je efekt tog odnosa s bankama za poslovnu 
banku bio upitan. Transakcije koje su vršene za naše poduzetnike, za poslovnu banku su  
upitne, jer je to maleni i nerazvijeni poslovni sektor. Treba raditi na tome da se razvije taj 
sektor i da poslovnoj banci bude interesantan. Mišljenja je da radimo nepotrebnu paradu 
i da svatko treba sam ići banci, koja treba biti filter i reći može li proći taj njegov projekt 
ili ne. U ovom Izvješću ne vidi se koji smo efekt ostvarili sufinanciranjem tih različitih 
aktivnosti, iako smo kad se sve skupa zbroji za sufinanciranje kamata, projekte, agencije i 
za kataloge izdvojili 4,5 mil. kuna. Što smo od toga ostvarili, što se napravilo i kakav je 
efekt iz ovog Izvješća se ne vidi. 

Broj poduzetnika je irelevantan, jer je bolje imati jednog velikog, nego 5000 malih 
koji neće ni poslovati. Smatra da bez velikog nema ni malog i nitko ga ne može uvjeriti 
da to nije tako. U Izvješću piše da je otvoreno europsko tržište i zanima ga što to znači 
npr. jednoj pilani u Lipovljanima, odnosno što to tržište može značiti onome koji na 
njega ne može ni izići. Mora postojati spona preko velikog poduzetnika, jer on može to 
organizirati, osposobiti se, prenijeti tehnologiju, a onaj koji ima nekoliko zaposlenih ne 
može ništa. 

S druge strane mi ne stvaramo stručnu radnu snagu. Imamo problema, poput tih 
da ljudi koji proizvode namještaj nemaju niti jednog čovjeka obučenog za proizvodnju 
namještaja, nego moraju zvati umirovljenike da im  rade. 
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G. Majetić smatra da smo mi jednostavno izgubili industrijsko okruženje i da toga 
više nema. Industrijske zone s kojima smo pokušali su promašen slučaj, mi takvih 
prostora imamo dovoljno imobiliziranih u različitim okruženjima, bilo da su privatna, 
državna ili na nivou općine, grada ili Županije. Te prostore treba staviti u funkciju i to je 
gotova industrijska zona. Utrošili smo ogromna sredstva u industrijske zone, nismo 
uspjeli u tom pogledu i očito je to pokazatelj da nema puno interesa za takvo nešto u 
našoj Županiji. 

U našoj SWOT analizi isto tako piše koje su naše snage, a koje slabosti. Naše 
najveće slabosti su što nemamo velikih poduzeća, a i one koje imamo ne možemo 
iskoristiti. Ne možemo iskoristiti Nacionalni park kao jednog većeg konzumenta i kako 
bi razvijali poljoprivrednu proizvodnju. Ovo Izvješće je šešir za sve glave, ono neće dati 
nikakav efekt za ovu Županiju i nećemo napraviti nikakav strategijski plan. 

D. Banić smatra kako bi LIRA-u trebalo ojačati kapacitetima, što uopće nije 
upitno. LIRA treba preuzeti aktivnosti koje bi dovele do rasta i gospodarstva i malih 
obrtnika, odnosno poduzetnika, na čemu se može bazirati naša ekonomija. Na 
aktualnom satu je govorio o ulaganjima, bio je vijećnik i u Gradskom vijeću Grada 
Gospića i uvijek je bilo pitanja oko poslovnih zona. 

Iz Izvješća vidimo da su poslovne zone u Perušiću i Otočcu završene i treba 
potaknuti lokalnu samoupravu da i ostale konačno dovrše, jer će investitori sigurno otići 
ako im ne budu osigurani uvjeti. 

Župan je u odgovoru istakao da je u raspravi vidio političkih poruka i demagogije 
i da se ovdje radi o Izvješću o malom i srednjem poduzetništvu. Dakako da će u LIRA-u 
dolaziti stručne osobe i već su došle, ali mora spomenuti ovdje i lokalne agencije za 
razvoj malog i srednjeg poduzetništva i da je nakon Studije razvoja prijavljeno 250 malih 
projekata. S potpredsjednikom Vlade B. Grčićem, koji je zadužen za razvoj i 
gospodarstvo potpisali smo ugovor, zajedno sa Siskom i Karlovcem i te tri županije su 
dobile ukupno 500.000,00 kn za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, što je smiješan 
iznos.  

Budući je g. Majetić spomenuo pilane, Župan je istakao da je održan sastanak s 
klasterom pilana i krucijalni problem su sirovine koje daju Hrvatske šume. Ovo Izvješće 
je na papiru, a život je nešto sasvim drugo. Zaboravljamo da je recesija i da imamo 250 
mil. kn stranih ulaganja u Ličko-senjsku županiju. Kada to podijelimo s 1% stanovništva 
naše Županije u odnosu na RH, po tome bi trebali imati 25 mlrd. kn stranih investicija u 
RH. Potcjenjujemo sami sebe, dakako da nam fali i stanovništva i struke, ali se svi 
zajedno moramo potruditi da to riješimo. Brojke su agzaktne, ne mogu varati i on ne 
može ovdje prodavati demagogiju, nego samo treba izračunati što je država napravila u 
zadnje dvije godine i koliko je investicija privukla dodao je. 

U Ličko-senjskoj županiji su otvorene tri značajne investicije. Misli da je jedino 
Podravka investirala u prethodne dvije godine u gospodarskom potencijalu u svoj novi 
tehnološki proces, a u Gradu Gospiću su se otvorile dvije nove tvornice vrijednosti 100 
mil. kn. Nitko se nije udostojio doći iz Vlade i dati nam podršku. Nećemo plakati i borit 
ćemo se i izdržati i recesiju i ovu Vladu. 

Spomenuo je i Pravilnik o raspodjeli sredstava i da u fondove EU uplaćujemo 300 
mil. kuna mjesečno, a nismo povukli sredstva u iznosu od 3 mlrd. kuna, jer 
potpredsjednik Vlade B. Grčić još uvijek govori kako je na Europskoj komisiji da nam da 
zeleno svjetlo kako bi mogli raspolagati tim sredstvima.  

U LAG-u se nalazi 250 projekata vrijednih 1 mlrd. eura. 
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Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao 4. točku dnevnog reda na 
glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno s 26  glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješću o provedbi Programa poticanja razvoja malog i srednjeg 

poduzetništva u Ličko-senjskoj županiji 2010.-2013. godine 
 

Zatim je predsjednik Skupštine dao 5. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je s 24 glasa „za“ i 2 „uzdržana“ glasa donijela 

 
PROGRAM 

poticanja razvoja malog gospodarstva Ličko-senjske županije  
2014.-2020. godine 

 
AD/6  Donošenje Odluke kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi 

praćenje kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke  
Župan i da su o istoj raspravljali Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Odbor za Statut, 
Poslovnik i propise. 

Obrazloženje je dala K. Prpić, pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu 
okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo. 

Istakla je da se Uredbom o kakvoći mora za kupanje propisuju standardi kakvoće 
mora na plažama. U svrhu postizanja propisanih standarda kakvoće mora za kupanje 
utvrđuju se mjere upravljanja morem za kupanje. 

Mjere upravljanja morem za kupanje provodi Županija, a koordinira središnje tijelo 
državne uprave nadležno za zaštitu okoliša. Sezona za kupanje na morskim plažama 
traje od 1. lipnja do 15. rujna, ako predstavničko tijelo županije, ovisno o prilikama, ne 
donese drugu odluku o produženju sezone kupanja. 

Predstavničko tijelo županije prije početka svake sezone kupanja donosi odluku 
kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za 
kupanje, izrada kartografskog prikaza morskih plaža i izrada profila mora za kupanje. 

Sredstva za praćenje kakvoće mora na morskoj plaži, izradu kartografskih prikaza 
morskih plaža, te izradu i obnavljanje profila mora prema odredbama Uredbe osigurava 
Županija. 

Nakon iznijetog obrazloženja predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora 
za kupanje na području Ličko-senjske županije 

 
 
 
AD/7  Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Ličko-senjske 

županije za 2014. godinu za rad političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj 
skupštini 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke  

Župan i da su o istoj raspravljali Odbor za Proračun i financije i Odbor za Statut, 
Poslovnik i propise. 
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Naglasio je da je iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2014. godinu za rad 
političkih stranaka osigurano 60.000,00 kn i da se za podzastupljeni spol – žene 
pripadajući iznos od 1.840,00 kn uvećava za 10%. 

A. Blažević, pročelnica Tajništva Ličko-senjske županije i tajnica Županijske 
skupštine dodala je da će se u obrazloženju ispraviti tehnička greška, budući piše kako 
HSLS ima jednog člana u Županijskoj skupštini, a treba pisati tri člana. 

Zatim je predsjednik Skupštine dao prijedlog Odluke na raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 27  glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2014. 
godinu za rad političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini 

 
AD/8  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za 

prostorno uređenje Ličko-senjske županije 
AD/9   Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne 

ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim 
vrijednostima na području Ličko-senjske županije 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluka  

Župan i da je o istima raspravljao Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 
Zatim je otvorio raspravu po ovim točkama. 
Rasprave nije bilo pa je predsjednik Skupštine dao 8. točku dnevnog reda na 

glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“ donijela 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje 

Ličko-senjske županije 
 

Zatim je predsjednik Skupštine dao 9. točku dnevnog reda na usvajanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“  glasova donijela 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na 
području Ličko-senjske županije 

 
AD/10 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Županijske uprave za ceste Ličko-

senjske županije za 2013. godinu 
AD/11  Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Razvojne agencije Ličko-senjske 

županije za 2013. godinu 
AD/12  Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Zavoda za prostorno uređenje Ličko-

senjske županije za 2013. godinu 
AD/13  Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma za 

starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije za 2013. godinu 
AD/14  Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za 

javno zdravstvo Ličko-senjske županije za 2013. godinu 
AD/15  Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za 

hitnu medicinu Ličko-senjske županije za 2013. godinu 
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AD/16  Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Opće 
bolnice Gospić za 2013. godinu  

AD/17 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju  Doma 
zdravlja Senj za 2013. godinu  

AD/18  Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma 
zdravlja Novalja za 2013. godinu  

AD/19 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma 
zdravlja Korenica za 2013. godinu  

AD/20 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma 
zdravlja Otočac za 2013. godinu  

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključaka 

Župan i da su o istima raspravljali Odbor za gospodarska pitanja, Odbor za zdravstvo i 
socijalnu skrb i Odbor za Proračun i financije. 
       Budući da nitko od članova Skupštine nije imao dodatnih zahtjeva za obrazloženjem 
nekih od točaka i da se nitko od ravnatelja nije javio za dodatno obrazloženje, 
predsjednik Skupštine je otvorio raspravu po ovim točkama. 

Rasprave nije bilo, osim za 18. točku dnevnog reda. 
Predsjednik Skupštine je zatim dao 10. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“  glasova donijela 

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 
za 2013. godinu 

 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 11. točku dnevnog reda na usvajanje. 
Županijska skupština je s 23 glasa „za“ i 3 „uzdržana“ glasa donijela 

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Razvojne agencije Ličko-senjske županije  
za 2013. godinu 

 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 12. točku dnevnog reda na usvajanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“ donijela 

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za prostorno uređenje 
Ličko-senjske županije za 2013. godinu 

 
Budući ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije nije bila 

prisutna sjednici, predsjednik Skupštine je upitao tko još od ravnatelja nije prisutan. 
A. Blažević je istakla da se v. d. ravnatelja Doma zdravlja Novalja H. Tičić ispričao, 

dok ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe I. Vrkljan nije nikoga obavijestila o 
razlogu nedolaska. Naknadno je utvrđeno da nije dobila poziv. 

Predsjednik Skupštine je naglasio da ravnatelji ustanova moraju biti nazočni na 
sjednici, a ukoliko nisu u mogućnosti, trebaju se ispričati ili poslati svoje zamjenike. 

Zahvalio se prisutnim ravnateljima na odazivu. 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 13. točku dnevnog reda na usvajanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“ donijela 

 
ZAKLJUČAK 
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Županijska skupština prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za 
starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije za 2013. godinu. 

Radi pokrića dijela rashoda Doma, Ličko-senjska županija je u Proračunu za 2014. 
godinu osigurala 200.000,00 kn. 

Budući da Ličko-senjska županija kao osnivač Doma sa svojim izvornim prihodima 
nije u mogućnosti sudjelovati u saniranju sveukupnog manjka rashoda Doma, u suradnji 
s Domom od Ministarstva socijalne politike i mladih Župan Ličko-senjske županije 
zatražit će usklađivanje, odnosno povećanje cijena opskrbnine u sjedištu Doma za starije 
i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u Gospiću i Podružnici Udbina sa cijenama u 
Podružnici Otočac. 

 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 14. točku dnevnog reda na usvajanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“ donijela 

 
ZAKLJUČAK 

 
Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo 

Ličko-senjske županije za 2013. godinu. 
Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije je na dan 31. prosinca 2013. godine 

ostvario višak prihoda u iznosu od 438.761,00 kn. Preneseni višak prihoda iz prethodnih 
godina iznosi 625.840,00 te ukupni višak prihoda iznosi 1.064.601,00 kn. 

Zavod za javno zdravstvo planira višak prihoda utrošiti na redovno poslovanje 
ustanove. 
 

Zatim je predsjednik Skupštine dao 15. točku dnevnog reda na usvajanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 
 

Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu 
Ličko-senjske županije za 2013. godinu. 

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije na dan 31. prosinca 2013. godine 
iskazao je manjak prihoda u iznosu od 111.771,00 kn. Preneseni višak prihoda iz 
prethodnih godina iznosi 11.500,00 kn te manjak prihoda za pokriće u idućem razdoblju 
iznosi 100.271,00 kn.. Ukupne obveze na dan 31. prosinca 2013. godine iznose 
1.866.430,00 kn, a ukupna potraživanja 2.229.520,00 kn. Zavod za hitnu medicinu Ličko-
senjske županije planira manjak prihoda podmiriti naplatom nenaplaćenih potraživanja. 

 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 16. točku dnevnog reda na usvajanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 
 

Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Gospić za 2013. 
godinu. 

Opća bolnica Gospić je na dan 31. prosinca 2013. godine iskazala manjak prihoda u 
iznosu od 4.769.560,00 kn. Ukupne obveze prema dobavljačima na dan 31. prosinca 2013. 
godine iskazane su u iznosu od 9.252.921,00 kn, ukupna potraživanja 4.967,453,00 kn te 
ukupne zalihe 502.499,00 kn. 

Opća bolnica Gospić planira manjak prihoda podmiriti:  

 daljnjom racionalizacijom poslovanja (očekivano smanjenje troškova za lijekove i 
potrošni materijal u godišnjem iznosu 200.000,00-300.000,00 kn), 
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 uplatom iznosa od 400.000,00 kn u 2014. godini, sukladno nagodbi nakon 
petnaestogodišnjeg sudskog spora, 

 očekivanom isplatom duga Doma zdravlja Gospić tijekom svibnja 2014. godine u 
iznosu od 356.000,00 kn, na osnovi provođenja primarne zdravstvene zaštite žena, 
sukladno dogovoru s Domom zdravlja Gospić, očekivanim povećanjem mjesečnog 
limita od strane HZZO-a zbog mjesečnog fakturiranja većeg od 85 % (u ožujku 2014. 
godine OB Gospić fakturirala 101% od ugovorenog mjesečnog limita). 

 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 17. točku dnevnog reda na usvajanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“ donijela 

 
ZAKLJUČAK 

 
Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Senj za 2013. 

godinu. 
Dom zdravlja Senj je na dan 31. prosica 2013. godine ostvario višak prihoda u iznosu 

182.133,00 kn, preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina iznosi 465.601,00 kn, tako 
da manjak prihoda za pokriće u idućem razdoblju iznosi 283.468,00 kn.  

Ukupna nenaplaćena potraživanja na dan 31. prosinca 2012. godine iznose 
937.128,00 kn, a ukupne obveze 1.170.547,00 kn. 

Dom zdravlja Senj planira manjak prihoda podmiriti naplatom nenaplaćenih 
potraživanja te provođenjem mjera štednje. 

 
Za raspravu su se javili L. Pemper i Župan. 
L. Pemper je zanimalo u kojoj je fazi imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Novalja. 

Župan je rekao da je to riješeno, a ona je dobila informaciju da to nije tako. Zanima je i 
koje nadležnosti ima Upravno vijeće, kontrolira li rad Doma zdravlja Novalja ili služi 
samo kao fikus. Mišljenja je da bi i to trebalo formulirati. 

Prije dvije godine je raspisan natječaj u Domu zdravlja Novalja za vozača sanitetskih 
kola i dvoje kandidata nikada nije dobilo nikakav odgovor. Po zakonu se nemaju pravo 
ni žaliti, jer nisu dobili nikakav odgovor. Više se ne zna tko koga tuži i tko je s kim u 
sporu. Misli da i Upravno vijeće ima neku odgovornost u svezi toga. 

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije ne želi refundirati troškove za 
lijekove i sanitetski materijal i Dom zdravlja Novalja je zbog toga prešao u negativno 
poslovanje. Ako se takav trend nastavi, do kraja godine dug će se samo gomilati. 

Smatra kako bi bilo dobro da odbori, Upravno vijeće i Župan budu arbitraža između 
Doma zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu da se to riješi. 

Predsjednik Skupštine je dodao kako bi Upravno vijeće trebalo upravljati Domom 
zdravlja. Što se tiče ravnatelja naglasio je da smo u sudskom sporu i koliko zna ići će se 
na nagodbu, budući su pravni stručnjaci sugerirali da bi to bilo najbolje. 

Župan je odgovorio da i on i Županija kao osnivač znaju za ovu problematiku i da 
su potpuno uključeni u njeno rješavanje. Vrlo dobro znamo kakav je turistički potencijal i 
što znači Dom zdravlja za Grad Novalju. Nalazimo se pred nagodbom oko imenovanja 
ravnatelja Doma zdravlja Novalja. Nekoliko je puta bio, ne samo u Domu zdravlja 
Novalja, nego i ostalim domovima zdravlja. Kada saživi svijest ravnatelja Doma zdravlja 
Novalja i svih ostalih ustanova i institucija koje moraju pružati usluge da etika mora biti 
ispred financijskog dijela, sve će dobro funkcionirati. U jednom trenutku svi su se 
postavili kao menadžeri, a u Domu zdravlja Novalja su zaboravili kako su financirani i 
tko ih je financirao.  
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Ravnatelju na prvom mjestu mora biti skrb o domicilnom stanovništvu, a zatim 
priprema za turističku sezonu i koordinacija s hitnom medicinskom službom. To će 
uskoro biti tako, ne samo u Domu zdravlja Novalja, nego i u drugim ustanovama gdje 
ima problema. 

Predsjednik Skupštine je naglasio da će Zamjenica župana ispitati zašto kandidati 
koji su se prijavili na natječaj za vozača sanitetskih kola nisu dobili nikakav odgovor i da 
im se odgovor treba dostaviti. 

Na kraju je istakao kako je dobio informaciju da ravnateljica Doma za starije i 
nemoćne osobe Ličko-senjske županije nije dobila poziv za sjednicu i da je vjerojatno 
došlo do tehničke greške. 

Zatim je predsjednik Skupštine dao 18. točku dnevnog reda na usvajanje. 
Županijska skupština je s 20 glasova „za“ i 6 „uzdržanih“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 
 
Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Novalja za 

2013. godinu. 
Doma zdravlja Novalja na dan 31. prosinca 2013. godine iskazao je manjak prihoda u 

iznosu od 144.316,00 kn. Preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 
118.599,00 kn te manjak prihoda i primitaka za pokriće u idućem razdoblju iznosi 
25.717,00 kn koji će se pokriti iz vlastitih prihoda tijekom 2014. godine. 

 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 19. točku dnevnog reda na usvajanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 

 
ZAKLJUČAK 

 
Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Korenica za 

2013. godinu. 
Dom zdravlja Korenica je na dan 31. prosinca 2013. godine ostvario višak prihoda u 

iznosu od 424.781,00 kn. Preneseni manjak prihoda iznosi 630.605,00 kn, tako da manjak 
prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 205.824,00 kn. 

Nenaplaćena potraživanja na dan 31. prosinca 2013. godine iznose 598.330,00 kn, a 
nepodmirene obveze 431.150,00 kn. 

Dom zdravlja Korenica planira manjak prihoda u iznosu od 205.824,00 kn pokriti 
racionalizacijom poslovanja i mjerama štednje. 

 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 20. točku dnevnog reda na usvajanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 

 
ZAKLJUČAK 

 
Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Otočac za 2013. 

godinu. 
Dom zdravlja Otočac na dan 31. prosinca 2013. godine ostvario je višak prihoda u 

iznosu od 1.693.542,39 kn. Preneseni manjak prihoda iznosi 6.362.381,60 kn te manjak 
prihoda i primitaka za pokriće u idućem razdoblju iznosi 4.668.839,21 kn. 

Ukupna nenaplaćena potraživanja na dan 31. prosinca 2013. godine iznose 
4.858.041,63 kn, a ukupne obveze 6.623.471,25 kn. 

Manjak prihoda Dom zdravlja Otočac će podmiriti naplatom nenaplaćenih 
potraživanja. 
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AD/21 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o 
izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Senj 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka  

Župan i da su o istom raspravljali Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Odbor za Statut, 
Poslovnik i propise. 

Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je predsjednik Skupštine dao prijedlog Zaključka na 

glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 

 
ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o izmjenama i dopunama 
Statuta Doma zdravlja Senj 

 
AD/22 Donošenje Odluke o I. dopuni Plana davanja koncesija Ličko-senjske 

županije za 2014. godinu 
AD/23 Donošenje Odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na 

pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na 
području Velebitskog kanala – uvala Marasovka (Općina Karlobag) 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluka 

Župan i da je o istima raspravljao Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 
Zatim je otvorio raspravu po ovim točkama. 
Rasprave nije bilo pa je predsjednik Skupštine dao 22. točku dnevnog reda na 

glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

Odluke o I. dopuni Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za  
2014. godinu 

 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 23. točku dnevnog reda na usvajanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
gospodarskog korištenja za marikulturu na području Velebitskog kanala – 

uvala Marasovka (Općina Karlobag) 
 
AD/24 Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Trgovačkom društvu Pilana 

Krasno d.o.o. Gerovo 
AD/25 Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Trgovačkom društvu   

GRMALJ d.o.o. Novalja 
AD/26 Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Trgovačkom društvu Auto 

Zubak Zagreb d.o.o. Sesvete 
AD/27 Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Obiteljskom poljoprivrednom 

gospodarstvu Saše Dragaša iz Bunića 
AD/28 Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Ani Lemić, prof. 
AD/29 Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Biciklističkom klubu 

BARKAN – Otočac 
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AD/30 Donošenje Odluke o dodjeli godišnje nagrade KUD-u „Kraljica  Katarina“ 
Donji Lapac 

AD/31 Donošenje Odluke o dodjeli godišnje nagrade Malonogometnom klubu „Lika 
Šport“, Lički Osik 

 
Predsjednik Skupštine je istakao da je Odbor za javna priznanja 16. travnja 2014. 

godine razmotrio pristigle prijedloge te utvrdio konačne prijedloge Odluka za dodjelu 
javnih priznanja i godišnjih nagrada. 

Zatim je otvorio raspravu po ovim točkama. 
Rasprave nije bilo pa je dao 24. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o dodjeli javnog priznanja Trgovačkom društvu Pilana Krasno d.o.o. Gerovo 
 

Zatim je predsjednik Skupštine dao 25. točku dnevnog reda na usvajanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o dodjeli javnog priznanja Trgovačkom društvu   GRMALJ d.o.o. Novalja 
 

Zatim je predsjednik Skupštine dao 26. točku dnevnog reda na usvajanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o dodjeli javnog priznanja Trgovačkom društvu Auto Zubak  
Zagreb d.o.o. Sesvete 

 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 27. točku dnevnog reda na usvajanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o dodjeli javnog priznanja Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu  
Saše Dragaša iz Bunića 

 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 28. točku dnevnog reda na usvajanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o dodjeli javnog priznanja Ani Lemić, prof. 
 

Zatim je predsjednik Skupštine dao 29. točku dnevnog reda na usvajanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o dodjeli javnog priznanja Biciklističkom klubu BARKAN – Otočac 
 

Zatim je predsjednik Skupštine dao 30. točku dnevnog reda na usvajanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o dodjeli godišnje nagrade KUD-u „Kraljica  Katarina“ Donji Lapac 
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Zatim je predsjednik Skupštine dao 31. točku dnevnog reda na usvajanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o dodjeli godišnje nagrade Malonogometnom klubu „Lika Šport“, Lički Osik 
 
AD/32 Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana/ice   

Službeničkog suda za područje Ličko-senjske županije  
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Rješenja 
Odbor za izbor i imenovanje. 

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

 
RJEŠENJE 

o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana/ice Službeničkog suda  
za područje Ličko-senjske županije 

 
AD/33 Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova  

Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na 
području Ličko-senjske županije  

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Rješenja 

Odbor za izbor i imenovanje. 
Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Rješenja na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“ donijela 

 
RJEŠENJE 

o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva 
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području  

Ličko-senjske županije 
 
AD/34 Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju mrtvozornika na 

području Ličko-senjske županije 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Rješenja 
Župan te je otvorio raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Rješenja na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“ donijela 

 
RJEŠENJE 

o izmjeni Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području 
 Ličko-senjske županije 

 
AD/35 Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja 
AD/36 Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluka 
Župan i da je o istima raspravljao Odbor za Statut, Poslovnik i propise te je otvorio 
raspravu. 

U raspravi su sudjelovali A. Franić, B. Gržanić i Župan. 
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S obzirom da se ovdje mijenjaju uvjeti na način da za izvršne funkcije ne treba visoka 
stručna sprema, nego može biti i viša stručna sprema, A. Franića je zanimalo znači li to 
da ćemo u budućnosti mijenjati statute svih ustanova ili institucija ili se to isključivo 
odnosi na ovaj slučaj. 

Župan je odgovorio kako se ovdje ne radi o tome da će se nekome pomagati u 
zapošljavanju ili neće. Primijetili smo jedan stručan problem, a to je da naši pomorci 
imaju samo višu stručnu spremu pomorske škole, a od prošle godine imamo i visoku 
pomorsku školu koje da sada nije bilo. Imamo puno kadrova, pomoraca koji imaju 
iskustva i znanja koje je potrebno za jedno takvo mjesto. 

Nema ništa protiv pravnika ili ekonomista, ali na tom mjestu treba biti čovjek s 
iskustvom, koji zna problematiku i na taj način želimo poboljšati rad jednih vrlo 
značajnih ustanova i institucija kao što su lučke uprave. 

B. Gržanić je istakao kako se ne slaže sa Županom jer ako se radi o višoj školi, onda 
može biti i ekonomska ili pravna. Za ravnatelja se može imenovati i magistar struke ili 
stručni specijalist pomorskog ili tehničkog smjera, onda bi ovo unutra sve trebalo ispasti 
van, a to nije ono što je Župan rekao. 

Župan je odgovorio kako je B. Gržanić primijetio da ovaj prijedlog nije 
diskriminirajući, ali kada se dalje čita piše da mora imati radni staž na pomorsko 
prometnim poslovima. 

Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao 35. točku dnevnog reda na glasovanje.  
Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja 
 

Zatim je predsjednik Skupštine dao 36. točku dnevnog reda na usvajanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj 
 

VIII. sjednica Županijske skupštine završila je s radom u 12,30 sati. 
 
KLASA: 021-04/14-01/16 
URBROJ: 2125/1-01-14-02 
Gospić, ___________ 2014. godine 
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