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Z A P I S N I K  

sa VII. sjednice Županijske skupštine Ličko- senjske županije 

održane 28. lipnja 2018. godine s početkom u 11,00 sati  

u Gospiću,  Budačka 55 (Velika vijećnica) 
 

 
Predsjednica Skupštine je u 11,00 sati otvorila VII. sjednicu Županijske skupštine, pozdravila 

članove Skupštine, Župana D. Milinovića, Zamjenike župana V. Nekića i R. Hodak, izvjestitelje, 

predstavnike medija i ostale nazočne. 

Predsjednica Skupštine je utvrdila da je od 32 člana, VII. sjednici nazočno 28 članova i da se 

mogu donositi pravovaljane odluke. 
 

Sjednici su nazočni: 

Željko Biondić, Ivan Bižanović, Marinko Domić, Zlatko Fumić, Berislav Gržanić, Nikola 

Hećimović, Mile Krivokuća, Marijan Kustić, Ana Manjerović, Nikola Maras, Nada Marijanović, 

Stanko Momčilović, Milan Matija, Zdenko Mišić, Ernest Petry, Jelena Pezelj Starčević, Marija 

Mraović, Željko Rukavina, Meri Sladović, Boško Stapar, Margareta Škunca-Čepulo, Josip Šojat, 

Martina Tenđera, Ivica Tomljenović, Darijo Vidmar, Jovo Vukša, Mirko Zagorac i Ivan Žarković. 
 

Sjednici nisu nazočni članovi Županijske skupštine:  

Ante Dabo i Tomislav Zrinski - ispričali se te Ante Franić i Stjepan Kostelac.  
Tijekom sjednice bilo je nazočno od 24 do 28 članova Skupštine. 

 

Sjednici Županijske skupštine su nazočni i: 

Darko Milinović – Župan Ličko-senjske županije, Renata Hodak – Zamjenica župana, Vice 

Nekić – Zamjenik župana, Petar Krmpotić - pročelnik Tajništva Ličko-senjske županije i tajnik 

Županijske skupštine, Sanja Vladetić – pročelnica Kabineta župana, Ana Rukavina Stilinović – 

pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, Mira Jurišić - p. o. pročelnica Službe za financije, 

Valentina Zdunić – pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Anita Varžak – unutarnja 

revizorica, Dubravka Bašić – stručna suradnica u Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i 

prirode te komunalno gospodarstvo, Luka Matijević – ravnatelj Županijske uprave za ceste, Milan 

Radošević – predsjednik Zajednice sportova Ličko-senjske županije, Josipa Ojurović Čačić – 

voditeljica Odsjeka za poslove protokola i informiranja te Gordana Pađen, Katarina Fadić i Nikola 

Došen – službenici Tajništva županije. 
 
Predsjednica Skupštine je otvorila aktualni sat, a pitanja je najavio N. Maras. 
N. Maras je istakao da se prvo pitanje odnosi na cestu koja vodi do Donjeg Kosinja, odnosno 

Kompolja. Radi se o cesti koja je samo dijelom asfaltirana, dok od sredine ceste ima 1300 m 
makadamskog puta, a nakon toga je u nastavku ceste asfalt. Prije tri godine dano je obećanje da će 
se to riješiti, međutim do danas to nije riješeno. To je samo dio pitanja koje se odnosi na Lipovo polje 
i zanima ga što će se poduzeti u svezi tog kako je rekao devastiranog područja jer da postoji 80 do 
90 kuća u tom dijelu Lipovog polja gdje se ljudi doslovno osjećaju kao građani drugog reda, budući 
i paradoksalno zvuči da je tamo toliki protok vode, a naselje nema sproveden vodovod. 

Što se tiče signalizacije, kazao je da putokaz za naselje Lipovo polje ne postoji te je zamolio 
Župana i njegovog Zamjenika N. Lalića, kao predstavnika nacionalne manjine, da mu odgovore na 
koji način misle rješavati te probleme kako se ti ljudi ne bi osjećali kao građani drugog reda. 

Drugo pitanje se odnosilo na Dom zdravlja Otočac, budući je i zadnji put zatražio da se razriješi 
ravnatelj Branislav Šutić. U međuvremenu imamo naslov u medijima kako je voditelj laboratorija u 
Domu zdravlja Otočac dobio otkaz samo zato što je preko reda primio uplakano dijete. Ovo je već 
tko zna koji put kako se govori o B. Šutiću da samovoljno daje otkaze. Iako će cijeli slučaj završiti na 
sudu ne polaže veliku nadu u rješavanje sudskog procesa te stoga traži od Župana, s obzirom da je i 
dalje u predizbornoj kampanji, da mu odgovori što se točno dogodilo u ovom slučaju i što planira 
poduzeti da se u zdravstvenim ustanovama ovakve situacije više ne događaju. 
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Treće pitanje N. Marasa odnosilo se na izvršenje Proračuna za 2017. godinu. Naveo je da su u 
revizijskom nalazu za proteklu godinu bile evidentirane dospjele i nedospjele obveze. U izvršenju 
Proračuna imamo evidentirano 17.837.000,00 kn nepodmirenih obveza. Upitao je Župana kako misli 
vratiti 15.076.543,00 kn nedospjelih obveza i da mu odgovori koje su to sve obveze. 

Isto tako ga zanima kako se misli vratiti kredit od Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 
9.428.000,00 kn, koji nije ni priznat kao obveza ni dug, a Ministarstvo ge neće vraćati. 

Župan je odgovorio da je u predizbornoj kampanji od 25. svibnja, kada je izabran za Župana i da 
bi N. Maras svoju napokon trebao završiti nakon stotog poraza te da je mislio da će SDP izabrati 
nekog pametnijeg, odnosno popularnijeg i da će profitirati na taj način. 

Na pitanje kada će se podmiriti nedospjele obeveze, Župan je odgovorio da će se one podmiriti 
onda kada postanu dospjele.  

Iznos od 9 mil. kuna odnosi se na porast akumuliranog duga po kreditima udruženih sredstava 
Ministarstva poljoprivrede, u tijeku su razgovori kako bi se došlo do rješenja, a to će riješiti na ovaj 
ili onaj način. Što se tiče nedospjelih obveza, imamo kreditnu liniju kratkoročnog kredita u iznosu 
od 2,2 mil. kuna i to će se riješiti kada dođe na naplatu. Sve svoje financijske obveze Županija 
podmiruje kako dolaze rate kredita. Nedospjele obveze će se podmiriti kada budu dospjele. 

Župan smatra kako ga je u svojoj tuzi, zbog tko zna kojeg izbornog poraza N. Maras zamijenio s 
načelnikom Općine Perušić. Cesta je u prioritetu Općine Perušić i nada se da će do kraja ove ili 
početka iduće godine biti realiziran i taj projekt, koji je načelnik Općine Perušć obećao i da će to 
obećanje zajedno s ravnateljem ŽUC-a i održati. 

Što se tiče pitanja o Lipovom polju, Župan je istakao da je toliko nesuvislo da ne zna točno na što 
se odnosi te da vodi brigu o svakom kutku naše Županije, pa tako i o Lipovom polju. Razgovarao je 
i sa svojim Zamjenikom za nacionalne manjine i sa načelnikom Općine koji zajedno sa njim vode 
brigu o svim ljudima. 

Što se tiče Doma zdravlja Otočac, Župan je naglasio da nije ravnatelj Doma zdravlja, niti je 
upoznat s tim otkazom, niti želi biti upoznat s bilo čim ili s bilo kojom politikom ravnatelja. Što se 
njega osobno tiče imaju punu slobodu i ne upliće se u njihov rad. Svi su odgovorni za svoj posao, 
sličan slučaj smo imali i u Domu za starije i nemoćne osobe na Udbini, to kasnije i dođe do njega, 
međutim nije ravnatelj ustanove i ne vodi njezinu politiku. Informirat će se da vidi što se točno 
dogodilo, međutim siguran je da taj otkaz nije uvjetovan zbog toga što je netko preko reda primio 
uplakano dijete. Ako je to istina, onda će poduzeti određene aktivnosti. 

Predsjednica Skupštine je upitala N. Marasa želi li možda pisani odgovor na ova pitanja. 
N. Maras je istakao kako želi pisani odgovor na sva tri pitanja te da mu Župan ni na jedno pitanje 

nije konkretno odgovorio. Pitanja su jasno postavljena te je Župan izvrnuo kada, a ne kako će vratiti 
15 mil. kuna, a traži pisani odgovor zato da možemo znati kojih je to 15 mil. kuna koje smo dužni jer 
izgleda da dok ne dođu na naplatu da je to do tada tajna. 

Što se tiče Lipovog polja jasno je da tamo naši sugrađani nemaju uopće vodoopskrbu i o tome s 
radi i to jasno govori. Isto tako očekuje konkretna rješenja i o signalizaciji i u svezi asfaltiranja. 

Što se tiče B. Šutića, drago mu je što je Župan rekao da će nešto poduzeti ukoliko je to točno, iako 
ga ne drži za riječ i nastavit će i dalje biti uporan. 
 

Predsjednica Skupštine je dala dnevni red VII. sjednice Županijske skupštine na raspravu. 
 
Rasprave nije bilo pa je na glasovanje dala sljedeći 

 

D n e v n i   r e d 

Aktualni sat     
1. Usvajanje zapisnika sa VI. sjednice Županijske skupštine  
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za 2017.  godinu i 

Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske 
uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2017. godinu 

3. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2018. godinu s projekcijama 
za 2019. i 2020. godinu 
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4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Godišnjeg financijskog plana 
Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 
2020. godinu  

5. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 
2017. godinu 

6. Donošenje Zaključka po Izvješću Zajednice sportova Ličko-senjske županije o izvršenju 
Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu 

7. Donošenje Zaključka po Izvješću o ostvarenju Programa rada Turističke zajednice Ličko-senjske 
županije za 2017. godinu 

8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Doma za 
starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije 

9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole dr. 
Franje Tuđmana u Korenici o sklapanju Ugovora o izvođenju radova energetske obnove Škole 

10. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na 
području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Vitomira Mirića iz Zagreba 

11. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Stručnog povjerenstva za 
koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja – marikulture 

12. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Stručnog povjerenstva za 
davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za luke posebne 
namjene 

13. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Stručnog povjerenstva za 
koncesije na pomorskom dobru – plažama, u svrhu gospodarskog korištenja 

14. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za praćenje 
izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru na području Ličko-senjske 
županije 

15. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Stručne komisije za 
ustanovljenje i izmjenu granica zajedničkih lovišta na području Ličko-senjske županije 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 28 glasova „za” usvojila dnevni red VII. sjednice 

Županijske skupštine. 
 
AD/1 Usvajanje zapisnika sa VI. sjednice Županijske skupštine  

Predsjednica Skupštine dala je zapisnik sa VI. sjednice Županijske skupštine na raspravu. 

 Rasprave nije bilo pa je dala zapisnik na usvajanje.  

Županijska skupština je jednoglasno, s 28 glasova „za” usvojila zapisnik sa VI. sjednice 

Županijske skupštine. 
 
AD/2 Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za 2017.  

godinu i Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog 
plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2017. godinu  

Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da je predlagatelj materijala Župan te da 
je o materijalu raspravljao Odbor za Proračun i financije. 

B. Gržanić se javio za riječ i naglasio kako predsjednica Skupštine uopće nije pitala jesu li 
zadovoljni s pisanim odgovorima na pitanja sa zadnje sjednice Županijske skupštine. 

Predsjednica Skupština ga je upitala zašto to nije pitao na aktualnom satu. 
B. Gržanić je istakao da je ona to trebala pitati, a pitala je samo tko ima nova pitanja. 
Predsjednica Skupštine je dodala kako je dobio materijale prije deset dana i ukoliko nije bio 

zadovoljan pojedinim odgovorom koji je dobio, može ponovno uputiti pitanje i dobiti odgovor. 
B. Gržanić je odgovorio kako to nije točno i da pusti to što joj tajnik Skupštine govori, kojeg je 

zvao tri puta i koji je tri puta rekao da će ga nazvati i nije mu se javio. Smatra kako je pravo 
Predsjednice Skupštine da vodi Skupštinu kako hoće, međutim ne vodi je dobro i to nije u redu. 

Predsjednica Skupštine se zahvalila na primjedbama, trudit će se maksimalno poboljšati svoj 

rad, ali isto tako naglašava da je B. Gržanić dobio materijale prije deset dana i da je imao vremena 

odreagirati na odgovore i postaviti ponovno pitanje. 
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B. Gržanić je istakao kako nije u pravu i da su odgovori koje mu je dostavio tajnik Skupštine 
nelegalni te se pita gdje se trebao javiti ako ne na sjednici Skupštine. Sve ovo nema smisla i svi se 
drže kao i dok je sam bio u HDZ-u, nitko ne smije ništa znati, niti pitati. 

Predsjednica Skupštine je istakla kako sada daje riječ B. Gržaniću. 
B. Gržanić je odgovorio da mu ne treba sada riječ i neka sve uđe u zapisnik. Zamolio je na 

prošloj sjednici da mu se u roku od 15 dana dostavi odgovor, a morao je čekati tri mjeseca da bi mu 
Predsjednica Skupštine rekla kako nema pravo na riječ. 

Predsjednica Skupštine je završila raspravu riječima kako mu uopće nije rekla da nema pravo 
na riječ. 

Nakon toga je obrazloženje po ovoj točki dnevnog reda dao Župan Ličko-senjske županije D. 
Milinović. 

Župan je istakao da su planirani prihodi i primici u 2017. godini iznosili 162.828.000,00 kuna, a 
planirani rashodi i izdaci 160 mil. kuna. Krajem godine su rebalansirali prihode za 32 mil. kuna, iz 
razloga što ugovor za razminiranje nije potpisan prošle godine jer nisu bila osigurana sredstva, tako 
da je ugovor potpisan u ožujku ove godine. Na kraju godine naslijeđen je dug u iznosu od 4 mil. 
kuna. U prvih šest mjeseci njegova mandata dug je smanjen za 500.000,00 kuna. Preneseni manjak 
na dan 31.12. iznosio je 3.800.000,00 kuna, a prema godišnjem izvještaju na dan 31.12. ostvareni 
manjak je iznosio 3,3 mil. kuna, što znači da je manji za 500.000,00 kuna. To je sukus Godišnjeg 
izvještaja o izvršenju proračuna i nada se da ćemo temeljem Proračuna donesenog 2017. godine na 
kraju ove godine imati još bolji izvještaj i da će dospjeli dug Županije biti, kao što je i obećao, nula 
kuna. 

Nakon iznijetog obrazloženja Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu. 
U raspravi je sudjelovao N. Maras. 
Naglasio je odmah na početku kako će glasati protiv ovog izvještaja, kao i ubuduće svakog 

Županovog izvještaja, tako da Županu ne bi palo na pamet da kaže negdje u medijima kako je 
podržano nešto njegovo. Županov mandat je za njega istekao i samo je pitanje vremena kada treba 
biti naslijeđen. Revizijski nalaz treba biti putokaz, kao što je i sam upozoravao, da su protuzakonito 
prijeđena dozvoljena sredstva u iznosu od 20% od izvornih prihoda za masu plaća.  

Budući je to isto tražio i od pročelnice Službe za financije na sjednici Odbora za Proračun i 
financije i sada traži pisani odgovor na pitanje koliko točno iznose izvorni prihodi Županije i koliko 
iznosi tih 20%, što ćemo i znati nakon revizijskog nalaza za kojeg unaprijed zna da će biti uvjetnog 
mišljenja, kao i za 2016. godinu. 

Pitanje je hoće li se naći neki novi spasitelj te je duboko uvjeren da ovaj put sigurno neće. 
Upozorio je i da još uvijek nije, na preporuku revizije, uspostavljena riznica, a ušli smo u 
konsolidirani proračun. Prema tome ne znamo kolike su nam obveze. Puno toga je još uvijek 
neiskazano na pravi način, kako bi to trebalo biti u jednoj ustanovi kao što je Ličko-senjska županija. 
Ono što Županu ide na ruku je to što je Država novim zakonom povisila dio prihoda Županiji. 
Nažalost, poprilično je siguran da nas ni to neće spasiti. Morat ćemo stvoriti efikasniji sustav i veliki 
broj zaposlenih pokušati učiniti efikasnim i učinkovitim kako bi se pokušalo sprovesti nešto od 
programa. 

Nakon rasprave Predsjednica Skupštine je dala 2. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 

Županijska skupština je s 23 glasa „za”, 1 glasom „protiv” i 4 „uzdržana” glasa donijela 
 

G O D I Š N J I    I Z V J E Š T A J 

o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za 2017.  godinu 

i 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za 

ceste Ličko-senjske županije za 2017. godinu 
 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za 2017. godinu i Zaključak se 

prilažu Zapisniku i njegov su sastavni dio. 
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AD/3 Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2018. godinu s 
projekcijama za 2019. i 2020. godinu  

Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da je predlagatelj materijala Župan te da 
je o materijalu raspravljao Odbor za Proračun i financije. 

Obrazloženje je dao Župan Ličko-senjske županije D. Milinović. 
Župan se odmah na početku zahvalio svima koji su podržali Proračun, bez obzira na političku 

stranku i politička razmimoilaženja i dali na neki način povjerenje, ne samo njemu, nego i njegovim 
Zamjenicima i pročelnicima. U nastavku je komentirao kako je N. Maras istakao da je za njega 
mandat Župana već završio. Mišljenja je da je to najgori primjer ponašanja, budući ni sam nije bio 
politički pobornik bivšeg predsjednika RH Ive Josipovića, ali je za njega njegov mandat trajao dok 
mu birači nisu rekli ne, kao što su N. Marasu po tko zna koji put rekli ne, iako bi mu bilo draže da je 
pobijedio, budući bi mu bilo lakše dobiti sljedeći mandat. 

Proračun je planiran na temelju izvršenja prihoda Županijskog proračuna za 2017. godinu, a 
parametri na osnovu kojih je proračun planiran su planirani rast BDP-a u iznosu od 2,9%, porezna 
reforma i novi model financiranja lokalne i područne samouprave. Istina je da su uz pomoć Vlade 
RH dobili određena sredstva, kao što je istina da su za vrijeme SDP-a uništene gotovo sve općine i 
gradovi na području Ličko-senjske županije. Tadašnjom poreznom reformom premijera Milanovića, 
Županija, gradovi i općine su ostali bez prihoda u visini od 80 mil. kuna, a sam Grad Gospić bez 30 
mil. kuna. Ponosan je što je ova Vlada napravila takvu reformu, koja je na neki način dala kisika, ne 
samo našoj Županiji, nego i svim županijama, gradovima i općinama u RH. Prvi put smo bili u 
prigodi da napravimo rebalans bez rezanja, da nisu planirana ona sredstva koja nećemo dobiti, već 
da ćemo biti u situaciji da imamo dodatnih sredstava i s tim dodatnim sredstvima financirati nešto 
što nismo planirali. Za prvih šest mjeseci ostvareno je oko 1,6 mil. kuna više od planiranog. Ako se 
ovakav trend nastavi, i ako se ne dogodi nešto nepredviđeno u našoj Županiji ili u RH, imat ćemo 
dodatni prihod u visini od 2,7 mil. kuna. Sve obveze koje je Županija trebala podmiriti u 2018. 
godini su podmirene. Niti jedne lipe novog duga nemamo u 2018. godini. Ovih 1,6 mil. kuna 
utrošeni su za podmirivanje obveza iz 2017. godine i danas dospjeli dug Županije iznosi 1,6 mil. 
kuna te će na kraju ove godine prvi put dospjeli dug Županije biti nula kuna. Tako ćemo iduće 
godine biti u puno boljoj situaciji što se tiče svih korisnika proračuna. Nisu samo prihodi veći, 
smanjeni su rashodi za plaće i za materijalne troškove. Bilo je tu, za njega kao Župana, i teških 
odluka koje su se ticale i nekih materijalnih prava, ali i nekih programa koje u tom trenutku nismo 
mogli posložiti. 

Rečeno je kako je ovo prvi konsolidirani proračun svih proračunskih korisnika i jedan od 
razloga za donošenje ovog rebalansa je zbog toga jer isti nisu naučili na takvo donošenje proračuna 
te je bilo određenih tehničkih problema i neke stvari nisu bile dobro isplanirane. 

Drugi razloga rebalansa je taj što smo u ožujku ove godine izlobirali i dobili 65 mil. kuna 
sredstava za razminiranje područja pod minama na području naše Županije. Ukupni rebalans 
proračuna iznosi gotovo 68 mil. kuna i bilo bi fenomenalno da je to sve naš izvorni prihod. 

Isto tako 1 mil. kuna povećanih sredstava iz decentraliziranih funkcija je rezultat razgovora i 
pregovora i saborskog zastupnika M. Kustića i njegov osobni, kao i ravnateljice Bolnice i pročelnice 
za društvene djelatnosti. Tim novcem su pokrivene neke nepodmirene obveze gospićke bolnice. 

Plan za ovu godinu je bio, da ako se ne stabiliziraju financije, onda neće biti regresa ni božićnice 
za djelatnike Županije. Zbog toga što moramo biti socijalno osjetljivi odlučeno je da će djelatnici 
Županije i ostali proračunski korisnici dobiti i regres i božićnicu ove godine. 

Nadalje, Županija mora platiti i 180.000,00 kuna Poreznoj upravi za usluge koje nam daje. 
Naslijeđen je ugovor u iznosu od 51.000,00 kuna za projekt priključka voda u Podlapači. Do sada 
nije izdvojeno niti jedne kune i ovo je prva tranša, a nakon toga još 100.000,00 kuna u prvih šest 
mjeseci iduće godine. 

Za razvoj cikloturizma su izdvojena dodatna sredstva u iznosu od 162.000,00 kuna, a za razvoj 
širokopojasnog interneta izdvojeno je dodatnih 50.000,00 kuna. Za adaptaciju dijela primarne 
zdravstvene zaštite u Općini Brinje izdvojeno je 100.000,00 kuna. 

Župan je poslao poziv svim načelnicima i gradonačelnicima da koriste usluge LIRA-e za izradu 
programa i svega što im je potrebno za povlačenje EU sredstava. Za Program za analizu mora na 
plažama izdvojeno je 22.000,00 kuna. Rečeno je da ako bude deset projekata, a ne bude sredstava za 
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sve, da će se napraviti prioriteti i isfinancirati pet projekata. Budući smo fiskalno stabilni uključeni 
su neki projekti poput programa za cikloturizam u iznosu od 805.000,00 kuna, razminiranje u 
iznosu od 65 mil. kuna što nema veze s izvornim prihodima, adaptacija objekata primarne 
zdravstvene zaštite u Općini Brinje u iznosu od 700.000,00 kuna i izgradnja parkirališta Doma 
zdravlja Senj u iznosu od 430.000,00 kuna. Za nijedan od ovih projekata ne bi mogli svoj dio 
isfinancirati da Županija nije financijski stabilizirana i da nemamo dobru suradnju s gradovima i 
općinama. 

U ovih šest mjeseci Županija je povukla 355 mil. kuna nepovratnih sredstava EU fondova, a 
kroz nekoliko tjedana će još dodatnih 120 mil. kuna, što iznosi gotovo pola mlrd. kuna. 

Nakon iznijetog obrazloženja Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu. 
U raspravi su sudjelovali N. Maras, M. Mataija i Župan. 
N. Maras je naglasio kako imamo niz ispravaka netočnih navoda te je zamolio Župana, budući 

smatra kako ni to nije točan podatak, da za sljedeću sjednicu Županijske skupštine pripremi 
podatke koji potvrđuju njegovu tvrdnju da je u vrijeme, kada je na vlasti na nacionalnoj razini bio 
SDP s koalicijskim partnerima, Ličko-senjskoj županiji uzeto 80 mil. kn i da o tome izvijesti članove 
Skupštine. Ne može drugačije govoriti budući je nekako i slutio da će Župan ovih pola mlrd. kuna 
pokušati pretvoriti u nekakav svoj povratak, ali nažalost sve nas to zajedno puno košta. 

Smatra da onaj tko ne zna upravljati padne na prvom zavoju, to se vjerojatno dogodilo i 
Županu te bi stoga bilo bolje da prestane upravljati na taj način, budući bi moglo biti i popratnih 
žrtava. Nažalost, te žrtve bi mogli biti građani Ličko-senjske županije. 

Riznica nije uspostavljena do kraja, niti je približno uspostavljena, a Župan ne zna ni koje su to 

obveze u iznosu od 15 mil. kn koje dugujemo kako bi izvijestio članove Skupštine o tome. Dug 

Doma zdravlja Otočac u iznosu od 6,3 mil. kuna nigdje nije zabilježen a trebao bi biti dio 

konsolidiranog proračuna. Ovo je još jedan pokušaj obmane od strane Župana, međutim mišljenja je 

da građani sve promatraju i nažalost osjećaju to na svojim životima, odlazeći živjeti u druge zemlje. 

Smatra kako je Župan odgovoran za sve to, a sada pokušava biti nekakav spasitelj. 
M. Mataija je istakao kako ga zanima pojašnjenje o tome kada se kaže da smo izlobirali 65 mil. 

kuna, što to točno znači i kako su se izlobirala ta sredstva? 
Župan je odgovorio da je to učinio saborski zastupnik M. Kustić, on osobno, njegovi zamjenici i 

pročelnici, kao i možda netko od članova Skupštine a da to i ne zna u razgovorima s ministrima i 
ravnateljicom Centra za razminiranje Đ. Adlešić. Svi znaju kako je lobiranje vrlo bitno u toj situaciji. 
Nekada se nalazimo u boljoj situaciji ako smo na vlasti, pa postoji lakša mogućnost da se dođe do 
nekoga. Nije to bilo ništa nepoznato što se ne dešava. Oslanjali su se na to da smo najveća Županija, 
financijski najsiromašnija, koja puno očekuje od turizma i bilo bi katastrofalno da turisti čuju da je 
netko nastradao u minski sumnjivom području. To je nastavak dobrog projekta bivšeg Župana i 
Župana prije njega, kao i bivšeg dožupana I. Mataije, koji je u svoje vrijeme potencirao takve 
projekte. 

M. Mataija je dodao kako samo želi reći da postoje razrađeni sustavi, projekti, kandidiranje i 
ocjenjivanje projekata, da ne bi ispalo da postoje određene moći van toga sustava i da se telefonom 
može nekoga nazvati i dobiti 65 mil. kuna. 

Nakon rasprave Predsjednica Skupštine je dala 3. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 

Županijska skupština je s 20 glasova „za”, 1 glasom „protiv” i 3 „uzdržana” glasa donijela 
  

I.  I Z M J E N E   I   D O P U N E 
Proračuna Ličko-senjske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu 

 
I. Izmjene i dopune Proračuna Ličko-senjske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 

2020. godinu prilažu se Zapisniku i njegov su sastavni dio. 
 
 
AD/4 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Godišnjeg financijskog 

plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. godinu s projekcijama 
za 2019. i 2020. godinu  

Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da je predlagatelj materijala Župan te da 

je o materijalu raspravljao Odbor za Proračun i financije. 
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Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednice Skupštine da ne treba dodatno 

obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovom točkom. 

Predsjednica Skupštine je zatim otvorila raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dala 4. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je s 23 glasa „za” i 3 „uzdržana” glasa donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Godišnjeg financijskog plana Županijske uprave 

za ceste Ličko-senjske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu 
 

Zaključak se prilažu Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
AD/5 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske 

županije za 2017. godinu 
 

Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da je predlagatelj materijala Župan te da 

su o materijalu raspravljali Odbor za Proračun i financije i Odbor za gospodarska pitanja. 

Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednice Skupštine da ne treba dodatno 

obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovom točkom. 

Predsjednica Skupštine je zatim otvorila raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dala 5. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je s 24 glasa „za” i 2 „uzdržana” glasa donijela 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu Županijske uprave za ceste  
Ličko-senjske županije za 2017. godinu 

 
Zaključak se prilažu Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
AD/6 Donošenje Zaključka po Izvješću Zajednice sportova Ličko-senjske županije o izvršenju 

Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu 
 

Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da je predlagatelj materijala Župan te da 

su o materijalu raspravljali Odbor za Proračun i financije i Odbor za gospodarska pitanja. 

Obrazloženje je dao Milan Radošević, predsjednik Zajednice sportova Ličko-senjske županije. 

Istakao je da je u 2017. godini Zajednica sportova raspolagala sa 460.000,00 kuna te su u drugom 

dijelu godine imali rebalans zbog manjka sredstava Županije i sredstva su im smanjena na 

410.000,00 kuna. Ovim činom su natjecanja u prvom dijelu godine dobila malo više sredstava nego 

druga te su sva natjecanja odrađena sa iznosom koji su imali. Trend nedostatka sredstava nastavljen 

je i u 2018. godini i ponovno su uskraćeni za 40.000,00 kuna. Iznosi koji su dodijeljeni klubovima 

transparentno su iskazani u Izvješću. U 2017. godini pokrenut je program „Sportko u vrtiću“, gdje 

su imali jednog educiranog trenera i jednog pomagača koji su išli po sedam dana u svaki vrtić i 

odrađivali vježbe da vrtićkom djecom. Nažalost, taj program je prekinut zbog nedostatka sredstava. 

Naglasio je da u prošloj godini Zajednica sportova nije financirala niti jednog trenera, ne financira ni 

zdravstvenu zaštitu, već se zbog nedostatka novca održava samo hladni pogon. 

Težište je stavljeno na nabavku kombija i vozila te su u suradnji sa HOO-om već nabavili pet 

kombija za zajednice u našoj Županiji. Imaju problem sa općinama koje neće da osnivaju zajednice 

na svom području, tako da od općina jedino zajednicu imaju u Općini Brinje. Zbog svega toga im je 

sufinanciranje znatno otežano. Došli su u situaciju da je član Kuglačkog kluba „Plitvice“ Luka 

Požega prije mjesec dana osvojio dvije medalje na Svjetskom prvenstvu do 23 godine, a nemaju 

novaca da mu kupe barem trenirku. U NK Gospiću imaju generaciju gdje se za šest prvotimaca 

raspituju klubovi iz prve lige. Dva igrača su otišla prošle godine, tri su otišla ove godine, budući je 

ova liga slaba za njih, a nemaju sredstva za prijevoz za neku dalju ligu. 
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U prošloj godini su nabavili strunjače za hrvače i za taekwondo, te opremu za taekwondo. 

Također su vratili i neke naslijeđene minuse. Prošle godine su dobili novi račun od Porezne uprave 

u iznosu od 52.000,00 kuna, što su u dogovoru s Poreznom upravom uspjeli rasporediti na 24 rate, 

tako da još duguju 12.000,00 kuna. Prošle godine im je na naplatu od Industrogradnje došao još 

jedan dug iz 2003. godine u iznosu od 20.000,00 kuna, na što su se žalili. 

M. Radošević je na kraju istakao da su svi troškovi u 2018. godini podmireni. 

Nakon iznijetog obrazloženja predsjednica Skupštine je otvorila raspravu. 

U raspravi su sudjelovali N. Maras, B. Gržanić, M. Radošević, predsjednik Zajednice sportova, 

M. Kustić i M. Mataija. 

N. Maras je istakao kako je ovo Izvješće prikaz onoga što se događalo u prethodnim godinama 

te da je tragično i žalosno koliko malo novca Ličko-senjska županija ulaže u sport. Osobno ga i dalje 

zanima tko je odgovoran za ovo, tko su ti ljudi koji su se dogovarali na ovakav način, vodili sport i 

Županiju, po kojim se formama sastaju i donose odluke, a da nitko ne bude odgovoran. Župan se 

uvijek hvalio u svezi sporta kako su milijuni kuna investirani u ŽKK Gospić, novci su nestajali i 

danas smo spali na to da nemamo ni 400.000,00 kuna za sport. Opet najviše vidi Županovu 

odgovornost, koji sebi još nije, s obzirom na visini, niti plaću smanjio, koju ne zaslužuje s obzirom 

da nemamo tolike prihode, a imamo velike obveze. Imamo trenere, volontere i časne ljude koji su 

preuzeli ovu funkciju i ne zna što još čekamo. 

B. Gržanića najviše zanima Izvješće Nadzornog odbora u kojem se kaže da je u svom radu 

Nadzorni odbor razmatrao financijsko izvješće, što je u redu. Kredit je podignut prošle godine, 

zatim i ove godine, zna da su sredstva nikakva i to se trebalo rješavati na drugi način, a ne da se ide 

u kredit.  

U Izvješću piše da je nakon izvršenog nadzora nad djelatnošću i njegovih tijela te provjere 

zakonitosti u radu i  materijalno-financijskom poslovanju, Nadzorni odbor jednoglasno utvrdio da 

je u 2017. godini Zajednica sportova Ličko-senjske županije djelovala sukladno zakonima RH, 

aktima Zajednice sportova i odlukama Skupštine. Predsjednik Nadzornog odbora je valjda potpisan 

na drugom papiru, budući na ovom nije. 

B. Gržanića zanima zašto predsjednik Nadzornog odbora nije potpisan, ako je Nadzorni odbor 

bio jednoglasan u svom zaključku. Smatra kako je on prvi trebao biti potpisan, budući da ostali nisu 

toliko važni. 

M. Radošević je odgovorio kako ne zna bi li se smijao ili plakao čovjeku koji je postavio ovo 

pitanje, a doveo je sport ovdje gdje je sada. Kredit za kojeg B. Gržanić kaže da je podignut ustvari 

nije kredit, nego je dozvoljeni minus te se samo vodi pod kredit. Naglasio je da Županija redovito 

isplaćuje svoja sredstva i tu nema zamjerke, međutim ona dolaze 20-og u mjesecu, a dogodi sa da 

nekome npr. treba 10-og novac i i onda to rješavaju iz tih sredstava. Tako je na kraju mjeseca stanje 

uvijek na nuli. 

Što se tiče predsjednika Nadzornog odbora, nije se mogao potpisati u Izvješću jer radi na 

Plitvicama i nije imao sredstava za doći, a oni mu ne mogu platiti ni gorivo ni dnevnicu. Imaju 

problem i sa Skupštinom Zajednice sportova, budući mnogi ljudi ne mogu doći jer dolaze iz Senja ili 

Novalje, a sve bez dnevnice ili plaćenih troškova. 

B. Gržanić je dodao kako se ne razumije toliko u financije, već govori samo kako piše da je 

kredit nabavljen radi tekuće likvidnosti. Slaže se s time, međutim onda se ne može govoriti da su u 

plusu. 

M. Kustić je istakao kako bi više volio da se raspravlja o tome kako pomoći sportu, nego o tome 

je li netko potpisan ili nije. Činjenica je da je situacija teška i da su sredstva sigurno jako mala kada je 

u pitanju sport, međutim tu se radi i o dogovoru Zajednice sportova i Županije u svezi rezanja 

troškova i to tako treba reći. Prije svega je pohvalio M. Radoševića te je naglasio da je entuzijazam 

koji ima za vođenje i za rad u sportu za svaku pohvalu. 

Sve akcije koje vidimo iz programskih aktivnosti su za svaku pohvalu, od dodjela nagrada, 

suradnje sa HOO-om, donacija i svih ostalih stvari poput Festivala dječjih vrtića. Mišljenja je da se o 
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tome treba pričati i da to treba pohvaliti. Dobiti sredstva za sport je sigurno jako teško i s time je 

jako dobro upoznat, međutim trebamo gledati kako svi zajedno možemo pomoći. Uputio je sve 

čestitke M. Radoševiću za trud i za rad i svim ljudima u Zajednici sportova, za koje zna da rade 

volonterski i mišljenja je da se ne vraćamo u prošlost pitanjima što je bilo prije i tko je prije vodio, 

već moramo gledati kako podignuti sport na još višu razinu, a to se može napraviti samo ako svi 

zajedno budemo u tome. 

M. Mataija je istakao da je o ovoj temi govorio zadnji put kada je ovaj Program usvajan i neće se 

ponavljati jer se situacija nije promijenila. Također je čestitao predsjedniku Zajednice sportova i 

svima koji sudjeluju u ovome. Smatra kako je ključ rješenja ovdje, a ne u Zagrebu ili bilo gdje. Sjeća 

se da je Župan najavio pregovore s bankama oko pomoći u svezi ovog pitanja, što nije realizirano. 

Međutim rješenje je ovdje, većina u Županijskoj skupštini je ta koja predlaže proračun i mogu se 

povećati stavke. Čuli smo da nije bilo sredstava za Olimpijski festival dječjih vrtića i pretpostavlja 

kako se tu radi o nekoliko tisuća kuna. Smatra da to možemo riješiti i danas, budući smo sada 

raspravljali o rebalansu proračuna. 

Nakon rasprave Predsjednica Skupštine je dala 6. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 

Županijska skupština je s 26 glasova „za”, 1 glasom „protiv” i 1 „uzdržanim” glasom donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća Zajednice sportova Ličko-senjske županije o izvršenju Programa javnih 

potreba u sportu za 2017. godinu 
 

Zaključak se prilažu Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
AD/7 Donošenje Zaključka po Izvješću o ostvarenju Programa rada Turističke zajednice Ličko-

senjske županije za 2017. godinu 
 

Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da je predlagatelj materijala Župan te da 

su o materijalu raspravljali Odbor za Proračun i financije i Odbor za gospodarska pitanja.  

Istakla je da Ivan Radošević, direktor Turističke zajednice, zbog neodgodivih obveza, nije 

mogao biti nazočan sjednici Skupštine te će se ukoliko bude pitanja ista naknadno dostaviti pisanim 

putem. 

Zatim je otvorila rasprava. 

U raspravi su sudjelovali B. Gržanić i Župan. 

B. Gržaniću smatra kako je sramotno i nedopustivo, s obzirom pred koliko je zakazana sjednica 

Skupštine da direktor Turističke zajednice kaže da ima neodgodivih obveza i da ga nema ovdje. 

Župan se u potpunosti složio s B. Gržanićem i smatra da ako direktor ne može biti nazočan 

predstavnik, netko iz Turističke zajednice mora biti da odgovori na eventualna pitanja. 

Zbog toga je kao predlagatelj povukao ovu točku 7. s dnevnog reda. 
 
AD/8 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta 

Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije 
 

Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da je predlagatelj materijala Župan te da 

je o materijalu raspravljao Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

Obrazloženje je dala Valentina Zdunić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 

Istakla je da je Upravno vijeće Doma utvrdilo i predložilo da je potrebno da se povećaju iznosi 

do kojih ravnatelj odlučuje samostalno i do kojih odlučuje samostalno Upravno vijeće, odnosno uz 

suglasnost Ličko-senjske županije kao osnivača. Stoga se u odnosu na dosadašnje stanje u Statutu 

predlaže povećanje sredstava, odnosno da ravnatelj odlučuje do iznosa od 500.000,00 kuna, 

Upravno vijeće samostalno od 500.000,00 do 1.500.000,00 kuna, odnosno uz suglasnost Županije 

preko 1.500.000,00 kuna. Sve ovo predlaže se u cilju brže i učinkovitije prijave na natječaje na koje se 

Dom javlja. 

Nakon iznijetog obrazloženja Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu. 



 

 

10 

 

U raspravi su sudjelovali M. Mataija i V. Zdunić. 

M. Mataija je istakao da podržava ovaj prijedlog, međutim prije glasovanja je zamolio stručne 

službe da mu odgovore koliki su limiti s kojima samostalno raspolažu ravnatelji osnovnih i srednjih 

škola i ostalih ustanova u vlasništvu Županije. Ne želi da pojedinačno svaku sjednicu Skupštine 

odlučivamo o ustanovi po ustanovi i zbog toga želi da mu se sada usmeno odgovori da vidi kakva 

je situacija u ostalim ustanovama kojima je osnivač Županija. 

V. Zdunić je odgovorila da su različiti iznosi do kojih se odlučuje, budući npr. pojedine srednje 

škole imaju i svoje vlastite prihode te se tu radi o većim sredstvima. Kod škola ravnatelji odlučuju 

do iznosa od 70.000,00 kuna, od 70.000,00 do 200.000,00 kuna školski odbori samostalno, a preko 

200.000,00 kuna uz suglasnost Ličko-senjske županije, kao osnivača. Što se tiče zdravstvenih 

ustanova, tu su iznosi puno veći, budući se radi o ustanovama koje ostvaruju vlastite prihode, a ne 

može sada napamet reći limite te će dostaviti M. Mataiji pisani odgovor, budući su iznosi različiti po 

pojedinim domovima zdravlja, a kod Bolnice se opet radi o većem iznosu. 

M. Mataija se složio da mu se dostavi pisani odgovor te je naglasio da podržava maksimalno 

što veće ovlasti ravnatelja, a ne da zadržavamo limit ravnatelja osnovnih škola na 50.000,00 ili 

70.000,00 kuna, dok neki ravnatelji samostalno odlučuju i do 500.000,00 kuna. Smatra kako bi 

Županija trebala imati u obziru taj vid politike i predlaže da stručne službe naprave određeni 

pravilnik na nivou Županije onih ustanova kojima je Županija osnivač, kako ne bi bilo toliko velikih 

razlika, a bez obzira na sve ovu Odluku podržava. 

Nakon rasprave Predsjednica Skupštine je dala 8. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 27 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Doma za starije i nemoćne osobe 

Ličko-senjske županije 
 

Zaključak se prilažu Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
AD/9 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole 

dr. Franje Tuđmana u Korenici o sklapanju Ugovora o izvođenju radova energetske 
obnove Škole 

 
Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da je predlagatelj materijala Župan te da 

su o materijalu raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za Proračun i financije. 
Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednice Skupštine da ne treba dodatno 

obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovom točkom. 
Predsjednica Skupštine je zatim otvorila raspravu. 
U raspravi je sudjelovao M. Mataija. 
M. Mataija je naglasio da smo upravo došli do onoga o čemu je sada govorio. Dolazit ćemo u 

situaciju da na svim sjednicama Skupštine dajemo nekome suglasnost na različite iznose. Zamolio je 
još jednom da se utvrdi stanje tko raspolaže s kolikim limitima i da se ravnateljima povećaju ovlasti. 

Nakon rasprave Predsjednica Skupštine je dala 9. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 27 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole dr. Franje Tuđmana u 

Korenici o sklapanju Ugovora o izvođenju radova energetske obnove Škole 
 

Zaključak se prilažu Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
AD/10 Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa 

na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Vitomira Mirića iz Zagreba 
 

Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da je predlagatelj materijala Župan te da 

su o materijalu raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za Proračun i financije. 
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Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednice Skupštine da ne treba dodatno 

obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovom točkom. 

Predsjednica Skupštine je zatim otvorila raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dala 10. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je s 26 glasova „za” i 1 „uzdržanim” glasom donijela 

 
Z A K L J U Č A K 

o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička 
Jezera», vlasnika Vitomira Mirića iz Zagreba 

 
Zaključak se prilažu Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
AD/11 Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Stručnog 

povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja – 
mariculture 

AD/12 Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Stručnog 
povjerenstva za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog 
korištenja za luke posebne namjene 

AD/13 Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Stručnog 
povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru – plažama, u svrhu gospodarskog 
korištenja 

 
Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da je predlagatelj materijala Odbor za 

izbor i imenovanje. 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Ž. Biondić je istakao da zbog zauzetosti nije bio na 

sjednici Odbora, međutim suglasan je s prijedlozima. Njegov zamjenik je vodio sjednicu te se radi o 

tome da ovo Povjerenstvo datira iz ranijeg razdoblja dok je Zamjenik župana bio S. Rukavina. 

Sada je novi Zamjenik župana V. Nekić imenovan za predsjednika Povjerenstva, uz neke 

izmjene pojedinih članova, s time da su promjenjivi članovi Povjerenstva navedeni u donjoj točki, 

ovisno o području o kojem se radi. 

Zatim je Predsjednica Skupštine otvorila raspravu po ovim točkama. 

Rasprave nije bilo pa je dala 11. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 

Županijska skupština je s 24 glasa „za” i 4 „uzdržana“ glasa donijela 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Stručnog povjerenstva za koncesije na 

pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja – marikulture 
 

Predsjednica Skupštine je zatim dala 12. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je s 24 glasa „za” i 4 „uzdržana” glasa donijela 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Stručnog povjerenstva za davanje koncesije 

na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za luke posebne namjene 
 

Predsjednica Skupštine je zatim dala 13. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 

Županijska skupština je s 24 glasa „za” i 4 „uzdržana” glasa donijela 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Stručnog povjerenstva za koncesije na 

pomorskom dobru – plažama, u svrhu gospodarskog korištenja 
 

Rješenja se prilažu Zapisniku i njegov su sastavni dio. 
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AD/14 Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 
praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru na području 
Ličko-senjske županije 

 

Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da je predlagatelj materijala Odbor za 

izbor i imenovanje. 

Zatim je otvorila raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dala 14. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 

Županijska skupština je s 24 glasa „za” i 4 „uzdržana” glasa donijela 
 

R J E Š E N J E 
o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i 

ugovora o koncesijama na pomorskom dobru na području Ličko-senjske županije 
 

Rješenje se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
AD/15 Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Stručne komisije za 

ustanovljenje i izmjenu granica zajedničkih lovišta na području Ličko-senjske županije 
 

Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da je predlagatelj materijala Odbor za 

izbor i imenovanje. 

Zatim je otvorila raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dala 15. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 

Županijska skupština je s 24 glasa „za” i 4 „uzdržana” glasa donijela 
 

R J E Š E N J E 
o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje i izmjenu granica 

zajedničkih lovišta na području Ličko-senjske županije 
 

 

Rješenje se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

 

VII. sjednica Županijske skupštine završila je s radom u 12,30 sati. 
 
 
KLASA: 021-04/18-01/24 
URBROJ: 2125/1-01-18-02 
Gospić, _______________ 2018. godine 
 
 

ZAPISNIK  SASTAVIO 
 

      Nikola Došen, oec. 
 
 
 
 

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

Petar Krmpotić, dipl. politolog                                                    Nada Marijanović, mag. ing. silv. 
 


