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Z A P I S N I K  

sa VI. sjednice Županijske skupštine Ličko- senjske županije 

održane 26. travnja 2018. godine s početkom u 11,00 sati  

u Gospiću,  Budačka 55 (Velika vijećnica) 
 
 

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

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

izvjestitelje, predstavnike medija i ostale nazočne. 

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

mogu donositi pravovaljane odluke. 
 

Sjednici su nazočni: 

Željko Biondić, Ivan Bižanović, Marinko Domić, Ante Franić, Berislav Gržanić, Nikola 

Hećimović, Mile Krivokuća, Ana Manjerović, Nikola Maras, Nada Marijanović, Stanko Momčilović, 

Milan Matija, Zdenko Mišić, Ernest Petry, Jelena Pezelj Starčević, Marija Potočnjak, Željko 

Rukavina, Meri Sladović, Boško Stapar, Margareta Škunca-Čepulo, Josip Šojat, Martina Tenđera, 

Ivica Tomljenović, Darijo Vidmar, Jovo Vukša, Mirko Zagorac, Tomislav Zrinski i Ivan Žarković. 
 

Sjednici nisu nazočni članovi Županijske skupštine:  

Zlatko Fumić i Ante Dabo – ispričali se te Stjepan Kostelac i Marijan  Kustić.  
Tijekom sjednice bilo je nazočno od 22 do 28 članova Skupštine. 

 

Sjednici Županijske skupštine su nazočni i: 

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

Nekić – Zamjenik župana, Nikola Lalić – 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, Stipe Mudrovčić - ravnatelj 

Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije, Mira Jurišić - p. o. pročelnica Službe za 

financije, Dubravka Rukavina – p. o. 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, Milka Rukavina – ravnateljica 

Zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Gospić, Mara Čačić – zamjenica predsjednice 

Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije, Sandra 

Čubelić – ravnateljica Opće bolnice Gospić, Dubravka Jakšetić – ravnateljica Doma zdravlja Gospić, 

Branislav Šutić – ravnatelj Doma zdravlja Otočac, Mira Nekić Lopac, ravnateljica Doma zdravlja 

Senj, Dražen Peranić – ravnatelj Doma zdravlja Novalja, Ivan Furlan – ravnatelj Doma zdravlja 

Korenica, Sandra Soldo Brkić – zamjenica ravnateljice Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske 

županije, Elizabeta Dragičević – ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Ivan 

Bronzović – ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije, Hrvoje Ostović – 

Županijski vatrogasni zapovjednik, 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 su najavili N. Maras, T. Zrinski i I. 

Bižanović. 

N. Maras je istakao kako sva tri pitanja upućuje Županu. Prvo pitanje se tiče izgradnje 

hidroelektrane „Kosinj 2”. Svi smo bili svjedoci elementarne nepogode protekle zime, koju je i sam 

Župan proglasio. To se događa dugi niz godina, a 2010. godina je bilo najteže kada je 150 

kućanstava bilo pod vodom. Pretpostavlja se da je i sada ponovno otprilike 150 kućanstava bilo pod 

vodom, budući je toliko njih prijavilo štetu. Na području Kosinja živjelo je 2000 ljudi, a sada je taj 

broj smanjen na 800 ljudi, a oni dugi niz godina proživljavaju agoniju.  
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Upitao je Župana što je učinio da se više jednom za sva vremena riješi taj problem? Hoće li se ići 

u izgradnju hidroelektrane i je li uopće moguće krenuti u izgradnju iste, budući je to područje 

obuhvaćeno projektom zaštite okoliša „Natura 2000”. Ako se ne bude išlo u izgradnju 

hidroelektrane, stanovnike Kosinja zanima što se onda planira poduzeti, a po riječima N. Marasa 

može se puno toga poduzeti i moglo se poduzeti i ove godine da ne dođe do poplave. 

Nadalje, što se tiče Doma zdravlja Otočac, imamo izvješća svih domova zdravlja i iz njih 

možemo iščitati da zdravstvo u Ličko-senjskoj županiji ima velikih problema, kao i u cijeloj RH.  

Međutim, imamo iznimku, a to je Dom zdravlja Otočac. Radi se o manjku prihoda u iznosu od 

6.327.000,00 kn, daleko najviše od svih domova zdravlja u našoj Županiji. Umjesto da se vrši 

racionalizacija samoga poslovanja, u što su drugi ravnatelji krenuli, u Domu zdravlja Otočac došlo 

je čak i do zapošljavanja, povećan je broj zaposlenika sa 78 na 80 zaposlenih. Međutim, najveći 

problem je u tome što nije zaposlen zdravstveni, već administrativni kadar. Ono što je evidentno je 

da su ravnatelj Doma zdravlja Otočac B. Šutić i predsjednica Upravnog vijeća V. Ružić, gdje god su 

bili, ostavili „devastaciju” iza sebe. Naveo je primjer Veleučilišta N. Tesla, gdje je u zadnje vrijeme, o 

čemu nitko ne govori, četvero ljudi dobilo otkaz. Obzirom da je aktualna unutar stranačka 

kampanja za predsjednika županijske organizacije HDZ-a, zanima ga hoće li Župan što poduzeti, ne 

miješajući struku i politiku, po pitanju domova zdravlja, a pogotovo Doma zdravlja Otočac, kako 

dugoročno ne bi upali u još veće probleme. Siguran je da će sve to vrlo brzo izaći na vidjelo i nada se 

da je Župan svjestan svoje odgovornosti, kao i svi članovi Županijske skupštine. 

Na kraju je N. Maras upitao Župana što poduzima i ima li kakav plan u svezi stručnog 

medicinskog kadra u našoj Županiji, koji je u velikim problemima. Kao primjer je naveo problem 

nedostatka pedijatra koji spada pod Dom zdravlja Gospić, gdje se situacija pokušava pokriti na 

razne načine te ga zanima na koji način će se nadomjestiti stručni medicinski kadar u Ličko-senjskoj 

županiji. 

Župan je odgovorio kako bi volio da su mu ova tri pitanja postavljena s razine odgovornosti 

koju obnaša. Osobno, kao i Županija, bio bi zadovoljan da odlučuje o Kosinju, onda bi najvjerojatnije 

bio predsjednik države ili predsjednik Vlade. Smatra da se Kosinj mora gledati kroz široki spektar, 

plavi već stotine godina i sada bi on kao Župan i članovi Skupštine trebali riješiti taj problem. To je 

nemoguće i to se neće riješiti do izgradnje hidroelektrane. O tom projektu se govori 40-ak godina. 

Naveo je anegdotu jednog Gospićanina, koji se bavi prijevozom kamionima, kada je prošla 

koalicijska vlast najavila projekt izgradnje hidroelektrane, isti je rekao kako je isto bilo rečeno prije 

40 godina i da je odmah kupio kamion, međutim do danas ništa od toga. Sada je situacija drugačija, 

Župan i Ličko-senjska županija podržavaju taj projekt, on je održiv i znači energetsku neovisnost 

RH. Ono što je s razine Županije, bitno je da su uskladili prostorne planove kako bi taj projekt 

zaživio, a gotova je i Studija utjecaja na okoliš, koja je pozitivna i koja je dala zeleno svjetlo tom 

projektu. 

Što se tiče poplava, Župan je istakao kako je najlakše na tuđoj muci pokušati dobiti nekakav 

politički poen i to nije korektno, ali ne prema njemu, nego prema onima koji plave. Ide se na 

kontroliranu štetu, što je teško za reći, međutim imamo situaciju hoće li u Kosinju poplaviti 20 ili 30 

kuća ili će poplaviti kompletan Otočac i 500 kuća u centru Gospića. To je teško izgovoriti, međutim 

tako je i struka u tom trenutku odlučuje što će se poduzeti. 

Što se tiče Doma zdravlja Otočac, Župan je istakao kako smatra da ravnatelj Doma zdravlja 

Otočac i predsjednica Upravnog vijeća rade dobar posao. Što se tiče zapošljavanja, kada bi se 

primalo po sistematizaciji, onda bi Opća bolnica Gospić trebala zaposliti dvadesetak djelatnika 

različitog kadra i to nije problem ni Doma zdravlja Otočac, niti Opće bolnice Gospić, već je to 

problem cijele RH. Koliko je njemu poznato, kada je B. Šutić bio ravnatelj Nacionalnog parka 

Plitvička jezera, po prvi put se nije morao podizati kredit kako bi se premostio zimski period. 

Uspostavio je Veleučilište N. Tesla, koje je upravo N. Maras doveo na najnižu granu i koje se sada 
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ponovno vraća na svoje. Toliko o konstatacijama N. Marasa, koji je podnio kaznenu prijavu protiv 

B. Šutića i V. Ružić, koju je DORH odbio. 

Što se tiče medicinskog kadra i to je dio o kojem mora skrbiti, a bez pomoći Države ne može se 

ništa učiniti. Dobili su od Ministarstva znanosti i obrazovanja zapisnik sa njihovog zadnjeg kolegija 

i na dobrom smo tragu da dobijemo odobrenje za otvaranje srednje medicinske škole na području 

Grada Gospića, gdje će se školovati kadar potreban za Opću bolnicu Gospić i sve zdravstvene 

ustanove. Tako je to bilo i u prošlosti i danas, svi oni koji su završili srednju medicinsku školu u 

Gospiću rade ili u Općoj bolnici, u domovima zdravlja ili u Zavodu za javno zdravstvo. Županija 

koristi sve svoje resurse i potencijale  kako bi dobila tu školu. Nada se da ćemo na taj način riješiti 

problem medicinskog kadra i to se zove usklađivanje školstva sa potrebama na terenu. Odškolovat 

ćemo jednu ili dvije generacije i onda vidjeti hoćemo li zatvoriti školu kako ne bi producirali višak 

kadra koji neće imati gdje raditi. 

N. Maras je dodao kako nije točno da je stanje u Kosinju nemoguće riješiti. Gradonačelnici 

Gradova Gospića i Otočca su sugerirali da se voda preusmjeri u jezero Švicu i mišljenja je da je 

njihova tvrdnja jača od tvrdnje Župana. Naglasio je kako se Župan voli prozivati premijerom Ličko-

senjske županije i u tom kontekstu ga poziva da učini nešto dobro ukoliko se može učiniti i da 

svojim utjecajem iskoordinira sve ono što bi se moglo poduzeti. Može se napraviti još jedan odvodni 

tunel u Selištu kod Donjeg Kosinja, što nije velika investicija i samo je potrebna politička volja. 

Gradonačelnik Grada Gospića je čak rekao kako se radi o mafiji i N. Maras se slaže s njim, budući je 

sve ovo što se radi stvarno kriminalno. Prozvao je Župana da samo sliježe ramenima, a upravo je on 

proteklih dvadeset godina u vrhu politike Ličko-senjske županije i samim time je odgovoran za sve 

ovo što pokušava demantirati. Devastacija u Županiji je prisutna, dok Župan brani kadrove koji su 

neobranjivi i samo njemu, kao podobni i potrebni. 

Ž. Biondić se javio za riječ i istakao kako po ovlaštenju Župana želi odgovoriti na pitanje N. 

Marasa u svezi problema poplava u Kosinju. 

N. Maras je istakao kako se ovdje radi o povredi Poslovnika Županisjke skupštine. 

Predsjednica Skupštine se složila s N. Marasom i istakla da ukoliko nije zadovoljan 

odgovorom može dobiti pisani odgovor. 

N. Maras je zatražio pisani odgovor u svezi poplava u Kosinju. 
 
T. Zrinski je također istakao da svoja pitanja postavlja Županu. U prvom je kazao da je u rujnu 

prošle godine ukradeno devet ploča sa imenima civilnih žrtava rata i boraca NOB-a te tri biste 

narodnih heroja stradalih na području Brinja, masakriranih od ustaških postrojbi 1942. godine. To 

što se dogodilo u „Spomen parku“ u Vodoteču predstavlja nasilnički akt. Tamo je stradalo 500 civila 

i 435 partizana, većinom Srba i Židova. Lokalna vlast i koalicijski partner HDZ-a do danas nije 

osudila nasilnički akt niti ponudila sanaciju spomen obilježja. S obzirom da se mjesto skrnavljenja 

antifašističkog spomenika nalazi u Ličko-senjskoj županiji, T. Zrinski je upitao Župana osuđuje li 

ovaj čin i hoće li ponuditi pomoć u saniranju spomenika, s obzirom da je glasovao za deklaraciju o 

antifašizmu u Hrvatskom saboru, za antifašizam kao demokratsku utemeljenost i opredjeljenost 

hrvatske države. Zanima ga i hoće li se Župan 22. lipnja pokloniti žrtvama fašizma i obilježiti Dan 

antifašističke borbe u Hrvatskoj i Europi. 

Nadalje je istakao da smo u proteklih nekoliko mjeseci svjedoci niza događaja u brojnim 

općinama i gradovima naše Županije, u kojima su prilikom Županovih posjeta odaslane obavijesti o 

brojnim ulaganjima od strane Županije u lokalnu infrastrukturu, zdravstvo, na koje će se kasnije 

referirati, socijalu i školstvo. Takav model potpore lokalnim sredinama za svaku je pohvalu, 

međutim, postavlja se pitanje otkuda Županiji tolika sredstva. Njegovo pitanje odnosi se upravo na 

istaknutu problematiku i glasi: Koliko je u proteklih godinu dana sama Županija svojim projektima 

poboljšala kvalitetu života u lokalnim zajednicma, mjerljivo u novčanom ekvivalentu, a koliko se u 

istim situacijama radi o sredstvima ministarstava u Vladi RH?  
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Treće pitanje se odnosi na funkcioniranje medija te je T. Zrinski istaknuo kako je većini 

nazočnih medija poznato da bez uspješne prezentacije, isto tako uspješno obavljenih planiranih 

zadaća, javnost često može biti dezinformirana od strane nekih medija, koje možemo nazvati 

dobrima, objektivnima ili neobjektivnima i koji samo zamjenom teza ili iskrivljenjem sadržaja mogu 

napraviti jako veliku štetu, koju je ponekad potrebno mjesecima ispravljati. Županija ima svoju web 

stranicu, na kojoj građani mogu biti informirani o svim bitnim aktivnostima Županije. Međutim, u 

javnosti se stječe dojam da na izvoru sredstava, namijenjenih za ovu vrstu aktivnosti, sjedi više 

lokalnih i odabranih medija, što svakako upućuje na određenu novčanu ekvivalentu, koja 

opterećuje ionako skroman županijski proračun. Na tragu prethodnog navedenog, kako bi naša 

javnost bila točno informirana o trošenju proračunskih sredstava, T. Zrinski je upitao Župana može 

li reći koje je sve lokalne medije financirala Županija u proteklih godinu dana, u kojem iznosu, s 

kojih proračunskih pozicija i tko je odgovorna osoba zadužena za sklapanje ugovora s pojedinim 

medijima. 

Župan je na početku istakao kako se slaže da se radilo o kršenju Poslovnika Skupštine od strane 

Ž. Biondića, koji je htio pojasniti problem poplava u Kosinju, međutim, to je najbolji pokazatelj kako 

N. Maras ne želi čuti  mišljenje struke o tome. Želi politizirati, dok bi Župan da je na njegovom 

mjestu pustio da i struka nešto kaže o tome. Gradonačelnici Gradova Gospića i Otočca su dali svoj 

prijedlog o puštanju vode, osobno je nazvao odgovorne u Hrvatskim vodama da to naprave, koji su 

mu odgovorili da nisu ludi da to naprave. 

U svezi prvog pitanja T. Zrinskog, Župan je naglasio kako osuđuje skrnavljenje svih spomenika 

nevinih žrtava, bez obzira s koje strane dolazili. Ne zna hoće li ići na Bleiburg, a isto tako ne zna ni 

hoće li ići 22. lipnja pokloniti se žrtvama fašizma, međutim, ako ode poklonit će se žrtvama svih 

totalitarnih režima, i žrtvama fašizma, komunizma, NDH, četnika, budući za njega prefiks žrtve ne 

postoji. Svaka nevina žrtva je nevina i osobno joj se duboko klanja. Trenutno ne može odgovoriti i 

ne zna točno hoće li biti prisutan 22. lipnja da se pokloni žrtvama fašizma. 

Što se tiče drugog pitanja, Župan je istakao kako mu je teško decidirano odgovoriti te da je 

Županija zajedno sa ministarstvima i fondovima uložila oko 200 mil. kuna u prvih šest mjeseci. Ne 

može točno nabrojiti koliko je tu županijskih sredstava, ali su značajna,  od lučke uprave i ŽUC-a do 

županijskog proračuna te će  se T. Zrinskom dostaviti pisani odgovor. Župan se vratio na Poslovnik 

i naglasio kako zbog ovakvih situacija traži da se pitanje unaprijed najavi, kako bi mogao dati 

decidirani odgovor. 

Što se tiče financiranja medija, Župan je istakao kako misli da Županija financira sve medije na 

prostoru Županije, kroz određene segmente i javni natječaj. I na ovo pitanje će T. Zrinski dobiti 

pisani odgovor koga, na koji način i kako Županija financira kada je u pitanju medijski prostor. 

Najveća promocija Ličko-senjske županije ide preko županijske web stranice i zahvaljujući tome 

Županija je pretprošle godine dobila nagradu kao najtransparentnija Županija kada je proračun u 

pitanju. Jedina portal Slobodna Lika ne dobiva sredstva, budući se nisu aplicirali na natječaj zbog 

blokiranog računa. 

T. Zrinski je dodao kako mu Župan nije odgovorio hoće li se Županija uključiti u sanaciju 

navedenog spomenika. Složio se s tim da dobije pisane odgovore, međutim, kako što je i rekao, želi 

se referirati po pitanju zdravstva. Isto tako ne može biti zadovoljan odgovorom o uloženim 

sredstvima, budući Župan u istupima govori o sredstvima Županije. Točno se zna od kuda se 

slivaju sredstva u županijski proračun. S druge strane, na dan donošenja proračuna za 2018. godinu 

Župan je obećao da građani Grada Senja neće biti uskraćeni za hitnu medicinsku pomoć 

premještanjem tima T2 u Karlobag. Nažalost, mora izvijestiti da se građani Grada Senja i dalje 

svakodnevno uskraćeni za hitnu medicinsku pomoć te na zaprepaštenje nailaze na zatvorena vrata 

hitne službe kada je tim hitne službe na intervenciji. Prošli tjedan je u prometnoj nesreći kod Stinice 

nastradala mlada žena te su za vrijeme intervencije vrata hitne službe bila zatvorena nekoliko sati. 

Dogodio se drugi slučaj, čovjek u šoku s aritmijom i visokim tlakom nailazi na zatvorena vrata te 
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privatnim vozilom kreće za Rijeku. Također, na hitnoj u Senju građani ne mogu primiti infuziju jer 

nema tko paziti na njih. To sve govori o financiranju i raspodjeli upravo onih sredstava o kojima je 

Župan govorio da će se pronaći način da se riješi problem hitne medicinske službe, ne samo u Senju 

nego i u drugim mjestima. Kao vijećnik ponavljat će za govornicom o ovom problemu dok god se to 

ne riješi. 

Župan je istakao kako nije istina da su građani Grada Senja uskraćeni za uslugu hitne 

medicinske pomoći. Problemi postoje, kaže se da bez njega nitko ne smije ništa učiniti, ne smije 

primiti ni jednog zaposlenog, a upravo je ovo dokaz i ravnatelji zdravstvenih ustanova mogu 

posvjedočiti da nikada nikoga nije nazvao i govorio mu što da radi i koga da zaposli. Tražio je u 

Ministarstvu zdravstva hitan sastanak s ministrom, budući se mora promijeniti mreža hitne 

medicinske pomoći, a Županija i sve službe rade na tome, međutim to nije moguće tijekom ove 

godine. Za vrijeme turističke sezone od 21. lipnja Senj će dobiti tim T2, odnosno bit će pojačana 

služba, dobit će naknadni tim kako bi se u turističkoj sezoni osigurala adekvatna medicinska 

pomoć. Taj problem postoji i nije samo specifičan za Senj. Kada se dogodi nekakva nesreća, zna se 

zbog organizacije posla desiti da netko mora čekati i to se ne može predvidjeti. Svi se sjećamo 

nesreće češkog autobusa na autoputu, kada su se svi koji išta znaju o zdravstvu stavili na 

raspolaganje ravnateljici Opće bolnice u Gospiću. Nekada se u zdravstvu mora i tako improvizirati, 

međutim apsolutno nije istina da građani Grada Senja nemaju hitnu pomoć. Iz proračuna su 

Zavodu za hitnu medicinu isplatili 50.000,00 kn, koja će se rasporediti određenim timovima hitne 

medicinske pomoći, a što se tiče Grada Senja, razgovaraju i pritišću i s političke razine i nada se da 

će uspjeti iduće godine vratiti tim T2 u Senj. 

I. Bižanović je naglasio kako se njegovo pitanje odnosi na rak ranu ovog društva, a to je 

demografija. Izumiremo i nestajemo, kako RH, tako i naša Županija. To najbolje znaju umirovljenici, 

budući svaki dan imamo nekoliko sahrana ljudi starosti od 50 do 70 godina. U siječnju je zabilježen 

najveći mortalitet otkada Hrvatska postoji, a procjenjuje se da bi prirodni pad ove godine mogao 

dosegnuti najvišu razinu do 20 000 ljudi. Imamo sve veće iseljavanje iz RH pa tako i iz naše 

Županije. Koliko možemo pročitati iz medija, Gospić je napustilo 500 ljudi, a Otočac i Senj 100 ljudi. 

Županija je 1961. godine imala 118 000 ljudi, 1971. godine je imala 99 000 ljudi, 1981. godine 86 000, 

1991. godine 76 000, 2011. godine 50 000, a danas se procjenjuje da Županija ima 46 000 stanovnika. 

To su statistički podaci koje koriste sveučilišni profesori i poznati demografi. Naša Županija ima 1% 

stanovništva u ukupnom stanovništvu RH, što je zanemarivo, a ako se nastavi ovakav trend za 

deset godina u RH će biti 3 mil. stanovnika.  

Zanima ga koje mjere Župan poduzima i koje će poduzeti radi poboljšanja demografskog stanja 

u Županiji?   

Župan je istakao kako je ovo realno najteže pitanje koje danas netko može postaviti u RH. To je 

nacionalni projekt na koji Vlada RH mora dati odgovor. O poziciji naše Županije razgovarali su na 

sjednici predsjedništva HDZ-a na nacionalnoj razini. Ako i jedan kutak Lijepe naše zaslužuje 

poseban zakon onda su to Ličko-senjska županija i dalmatinska zagora. Na jesen  će organizirati 

tematsku sjednicu Županijske skupštine, prije toga će razgovarati i s predsjednikom Vlade da svi 

zajedno vidimo što možemo pridonijeti da u RH zaživi poseban zakon o Ličko-senjskoj županiji i 

dalmatinskoj zagori. Sredinom 90-ih godina tko je ovdje investirao bio je tri godine oslobođen 

plaćanja poreza na dobit, liječnici su imali 30% veću plaću što je ukinuto 2000. godine kada je na 

vlast došao SDP s koalicijskim partnerima. Sveukupne mjere moraju biti koordinirane jer Županija 

sama ne može ništa učiniti da bi zaustavila ovaj trend. 

Župan je naglasio kako se ipak kreće jer u odnosu na 2014. godinu, kada je bilo 12 800 

zaposlenih, prošle godine smo imali 16 300 zaposlenih, tj. 27% više. Imali smo 4 200 nezaposlenih, a 

danas imamo 2 600. Toliko manje nezaposlenih ne znači da svi rade ovdje, budući zbog 

migracijskog vala pad broja nezaposlenih često nije u korelaciji s novonastalim zaposlenjima. U 

našoj Županiji se razminiravaju zemljišta, imamo oko 5 000 OPG-ova, kreditne linije, 20.000,00 kn za 
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brendiranje po proizvodu, odnosno osobi, kreditnu liniji od 10 mil. kn s kamatnom stopom od 3% 

za uslužne djelatnosti i 2% za proizvodne djelatnosti. Imamo niz kreditnih linija kojima 

pokušavamo potaknuti malo i srednje poduzetništvo na ovim područjima kako bi se zaustavio 

trend iseljavanja. Prošle godine je utrošeno 88 mil. kn za razminiranje i niz projekata koji idu u 

prilog tomu, međutim bez sveobuhvatne strategije nećemo uspjeti i svatko je pozvan da na svojoj 

razini napravi što može. 
 

Predsjednica Skupštine je dala dnevni red VI. 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  V. sjednice Županijske skupštine 

2. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana od stupanja na dužnost 25. svibnja do 31. 

prosinca 2017. godine   

3. Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju u prostoru  Ličko-senjske županije od 2014. do 2017. 

godine   

4. Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju nezaposlenih, zapošljavanja i provođenju mjera 

aktivne politike zapošljavanja u Ličko-senjskoj županiji u 2017. godini 

5. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske 

županije za 2017. godinu 

6. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na 

području Ličko-senjske za 2017. godinu 

7. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Gospić za 2017. 

godinu  

8. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Gospić za 

2017. godinu 

9. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Otočac za 

2017. godinu  

10. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Senj za 2017. 

godinu 

11. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Novalja za 

2017. godinu  

12. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Korenica za 

2017. godinu 

13. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo 

Ličko-senjske županije za 2017. godinu  

14. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu za 

2017. godinu  

15. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne 

osobe Ličko-senjske županije za 2017 . godinu 

16. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Ličko-

senjske županije za 2017. godinu 

17. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Ličko-senjske županije za 2017. godinu  

18. Donošenje Odluke kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće 

mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2018. godinu  

19. Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Provedbenog 

plana unapređenja zaštite od požara na području Ličko-senjske županije za 2017. godinu 

20. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Ličko-senjske 

županije za 2018. godinu 
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21. Donošenje Odluke o pristupanju provedbi projekta razminiranja poljoprivrednog zemljišta i 

davanju suglasnosti za izdavanje zadužnice Agenciji za plaćanja u poljoprivredi,                       

ribarstvu i ruralnom razvoju   

22. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Razvojne agencije Ličko-

senjske županije – LIRA-e za poticanje, provedbu i koordinaciju aktivnosti regionalnog razvoja 

u Ličko-senjskoj županiji 

23. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Lučke uprave Senj 

24. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja 

Gospić s djelatnosti palijativne skrbi  

25. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja 

Gospić s djelatnosti ortodoncije  

26. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić o 

nabavi digitalnog RTG uređaja 

27. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta OŠ 

Zrinskih i Frankopana, Otočac 

28. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na 

području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Ljiljane Novosel iz Zagreba 

29. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na 

području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Ante Matovine iz Karlovca 

30. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članica Županijskog povjerenstva za procjenu 

šteta od elementarnih nepogoda na području Ličko-senjske županije  
 

Županijska skupština je jednoglasno, s 28 glasova „za“ usvojila dnevni red VI. sjednice 
Županijske skupštine. 
 

AD/1 Usvajanje zapisnika s V. sjednice Županijske skupštine 
 

Predsjednica Skupštine dala je zapisnik s V. sjednice Županijske skupštine na raspravu. 

 Rasprave nije bilo pa je dala zapisnik na usvajanje.  

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

Županijske skupštine. 
 
AD/2 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana od stupanja na dužnost 25. svibnja do 31. 

prosinca 2017. godine   
 

Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da je predlagatelj materijala i izvjestitelj 
Župan. 

Župan je na početku istakao kako smatra da su svi zajedno napravili puno toga kako bi imali 
uspješan završetak prošle godine i prisjetio članove Skupštine na temeljni dokument koji nam je dao 
mogućnost da stabiliziramo financije. Prilikom rebalansa proračuna smanjeni su nerealni prihodi, 
koji su bili nerealno planirani za 2,5 mil. kn te su dovedeni u okvire realnosti. Podsjetio je i na bolne 
rezove kojima su smanjeni troškovi za gotovo 2 mil. kn.  Tada su zatekli dospjele obveze u iznosu 
od 2,8 mil. kn. Još jednom se zahvalio svima onima koji su mu dali podršku. Jamčio je da tih šest 
mjeseci nećemo stvarati  novi dug i on je ostao na istoj razini kao kad je preuzeo dužnost. Podsjetio 
je i na obećanje da ćemo ići konzervativnom metodom prihoda i rashoda proračuna u 2018. godini. 
Projekcije ministarstva i raznih institucija su govorile da ćemo imati 7,5 mil. kn više prihoda. 
Odlučeno je da neće napuhivati prihode kako ih u rebalansu ne bi morali vraćati kao u prethodnom 
razdoblju. Na današnji dan, s obzirom na doneseni proračun, imamo 1 mil. kn više prihoda nego što 
smo planirali. Naravno da to ima reperkusije i na dospjele obveze. Platili smo 1 mil. kn starih 
dugova iz 2016. i 2017. godine jer smo realno planirali režući materijalna prava, troškove javne 
uprave, kao i neke programe. Sve obveze iz 2018. godine su plaćene. Zbog lošijeg planiranja morat 
će se ići u rebalans proračuna, ali ne zbog naših izvornih prihoda. Napokon su podmireni troškovi 
za mrtvozorstvo i lovstvo. Obveze koje su platili nisu nastale u protekle četiri godine, da ne bi ispalo 
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kako proziva bivšeg Župana, nego u proteklih deset godina. Dug je sa 2,7 mil. kn smanjen za 
500.000,00 kn u prva četiri mjeseca. Ako se taj trend nastavi 2018. godine doći ćemo na pozitivnu 
nulu, makar nam i ostalo par stotina tisuća kuna.  

Župan je nadalje istakao kako je izabran da bude dostupan građanima, iako neki govore da je u 
kampanji, budući obilazi čitavu Županiju. Ide i ići će i dalje budući je pozvan ići. Nema ministra koji 
nije bio ovdje ili oni kod njega te je pozvao sve gradonačelnike i načelnike da ga za to koriste. 

Toliko se govorilo o uhljebima, a sada imamo dva manje zaposlena nego na početku njegova 
mandata. Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo vapi za jednim djeletnikom koji će pomoći 
da apliciramo gospodarske programe ili prema EU ili prema Vladi RH. Ako to ne naprave u iduća 
dva ili tri mjeseca neće moći s ove govornice reći da smo realizirali svoje gospodarske projekte i zato 
najavljuje da će u Upravnom odjelu za gospodarstvo zaposliti jednu osobu, koja će zamijeniti Sanju 
Rukavinu koja je prije nego što je otišla odlično radila svoj posao. 

Broj trgovačkih društava u našoj Županiji u porastu je za 4% u odnosu na prije tri godine, dok je 
prihod trgovačih društava veći za 21%. U turizmu smo za 32% bolji nego prije tri godine, a u 
odnosu na prošlu godinu smo bolji za 18%. Ne moramo se bojati decentralizacije, nego trebamo 
žuditi za njom, više i  od Istarske županije. Naša Županija dva i pol puta više izvozi nego što uvozi, 
što nema niti jedna županija. Godišnji prihod Nacionalnog parka Plitvička Jezera je 230 mil. kn, 
imamo Sjeverni Velebit, resurse i prirodna bogatstva  i zato se ne trebamo bojati decentralizacije. Za 
zdravstvo Ličko-senjske županije, koje se financira iz proračuna, uprihodujemo 100 mil. kn na 
godišnjoj razini, a potrošimo 60 mil. kn. Razgovarao je s ministrom pravosuđa i ministrom državne 
imovine i mišljenja je da će u suradnji s Gradom Gospićem uspjeti osnovati Centralni arhiv za 
pravosuđe u Gospiću, što znači još 10-ak zaposlenih. Županija je izdala 27 građevinskih dozvola u 
samo jednom radu i tu i na sebe preuzima dio krivnje, jer da je to izdao Gradonačelnika Grada 
Zagreba M. Bandić o tome bi pričala cijela Hrvatska. Moraju poraditi i na tom dijelu da se čuje i da 
se vidi što sve radimo i u čemu sve sudjelujemo. Županija ima još niz projekata poput energetske 
obnove javnih zgrada vrijednosti 100 mil. kn, realizacije izgradnje Razvojnog centra Ličko-senjske 
županije u iznosu od 20 mil. kn, projekt aglomeracije u Općini Plitvička Jezera vrijednosti 320 mil. 
kn. U LIRA-i imamo projekata u vrijednost 600 mil. kn, 300 mil. kn s gotovom građevinskom 
dozvolom i svi zajedno trebamo progurati te projekte. 

Primio je više od 900 ljudi u šest mjeseci, Župan je od 0-24 sata i nastavit će s tim tempom bez 
obzira na prozivke da radi predizbornu kampanju. 

Nakon iznijetog obrazloženja redsjdnica Skupštine je otvorila raspravu. 
M. Mataija je istakao da je stvar protokola tko što odrađuje te da je primijetio kako se u Izvješću 

Zamjenik župana V. Nekić spominje osam puta, Zamjenica župana R. Hodak četiri puta, dok se 
Zamjenik župana N. Lalić spominje jedanput, iako je to samo statistika i pretpostavlja da se ovo 
Izvješće odnosi na sve zamjenike. 

Na str. 27 kaže se da ima 97 polaznika na stručnom osposobljavnju te se pita je li to moguće. 
Župan je odgovorio kako se broj polaznika na stručnom osposobljavanju odnosi na zadnje tri 

godine, a koliko ima u ovih šest mjeseci ne zna točno. Što se tiče njegovih zamjenika, najlakše bi mu 
bilo ujutro doći na posao i poslati ih u određeni grad ili općinu. Oni idu zajedno s njim, a baš tamo 
gdje ne može ići pošalje nekoga od svojih zamjenika. Većinu poslova radi osobno, budući je Župan, 
ali i njegovi Zamjenici su jednako angažirani. 

M. Mataija je dodao kako se Izvješće odnosi na 2017. godinu pa bi bilo korektno da se za to 
razdoblje i dobiju podaci, a ne za razdoblje unazad nekoliko godina. 

N. Maras je naglasio kako se i on prisjetio revizorskog izvješća, koje je dano s uvjetnim 
mišljenjem, koje je reklo koliko je naša Županija devastirana i koliko je u minusu. Nastojat će 
vjerovati Županu koji se pohvalio, budući mu i ne preostaje ništa drugo nego da pokuša više raditi i 
ostvariti neke rezultate, iako novi mandat ne zaslužuje, budući je najviše od svih odgovoran za sve 
ono loše što se događalo. Župan je rekao da smo ostvarili 1 mil. kn više prihoda, međutim nije rekao 
koliko je sveukupno još ostalo obveza i sve je to još daleko od suficita. Još ne znamo rezultate istrage 
pronevjera koje su oštetile županijski proračun. Imali smo i problema s izdavanjem građevinskih 
dozvola vezanih za Nacionalni park „Plitvička Jezera“, što govori da ima puno toga ne baš dobroga 
što je trebalo reći. S nestrpljenjem očekuje revizorsko mišljenje za 2018. godinu, kao i izvršenje 
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proračuna za 2018. godinu i to će pokazati je li Župan uspio. Svjesno je ušao u prekoračenje mase 
plaća u 2018. godini, što je protuzakonito i u suprotnosti s mišljenjem revizorskog nalaza. Župan je 
smanjio vijećničke naknade,  međutim sebi i dalje nije smanjio plaću. Sagledavajući upravna vijeća 
svih ustanova pod Županijom, sigurno neke koje su manje po svojoj prirodi ne zaslužuju da imaju 
ekvivalentno iste naknade kao neke veće ustanove. Po riječima N. Marasa, Župan sve to zajedno 
koristi za svoju političku priču kako bi postavljao podrobne kadrove koji će donositi odluke koje mu 
pomažu da se održi na vlasti. 

Župan je naglasio kako su izgleda jedino ruže cvale kada je SDP s koalicijskim partnerima bio 
na vlasti, kada je naša Županija zaobilažena od svih institucija. U svom izlaganju nije rekao da smo 
u suficitu, rekao je da je griješio i da je sigurno mogao i bolje, pohvalio se s nečim s čime se može 
pohvaliti i svi su to čuli osim N. Marasa. Što se tiče plaća, smanjene su za 5% i nada se da ćemo kroz 
nove prihode doći na zakonsku razinu. Što se tiče uvjetnog izvješća revizije, od onoga što je rečeno 
90% stvari je popravljeno. Također s iščekivanjem očekuje sljedeće izvješće revizije, ne može 
poručiti da će biti bezuvjetno, ali sigurno neće biti nekakvih velikih problema. U izlaganju je naveo 
da smo imali obveza u visini od 2,7 mil. kn i da su u prva četiri mjeseca smanjene za 500.000,00 kn, 
tako da ne treba biti veliki matematičar da se izračuna kako je ostalo još 2,2 mil. kn obveza. Rekao je 
i da imamo dugove, da nismo stvorili nove obveze u 2018. godini, da smo riješili 2016. i 2017. 
godinu i još niz stvari i to su svi čuli osim N. Marasa.  

Što se tiče depopulacije, kada bi bio nekorektan rekao bi da je 500 ljudi otišlo iz Gospića i da je 
za to kriv Gradonačelnik K. Starčević, međutim nije kriv i to je stanje koje će biti teško popraviti. 

N. Maras je napomenuo kako je za vrijeme vladavine SDP-a s koalicijskim partnerima Dom 
zdravlja Gospić saniran sa 10 mil. kn, preko 100 mil. kn je investirano u ceste na području naše 
Županije, 20 mil. kn je uloženo u kanalizacijski sustav s pročišćivačem u Gradu Gospiću, čak su i u 
Opću bolnicu Gospić, koju je Župan dok je bio ministar zdravstva najavljivao ukinuti, ulagali 
sredstva, uložena su sredstva u dijalizu i olakašano liječenje pacijentima s bolešću bubrega. 

A. Franić je istakao kako će se osvrnuti na protekli period unazad 4 do 5 godina, u kojem su 

obveze unutar proračuna bile krivo knjižene i prezentirane i temeljem toga su dobivali krive 

podatke, zbog čega je često s ove govornice ulazio u sukobe s bivšim šefom Službe za financije M. 

Dešićem, koji mu je govorio da ne razumije o čemu se radi i da ne zna što je proračun. Nakon četiri 

godine imamo situacija da se javno prizna kako je dosta toga bilo krivo. Obveze u iznosu od 2,5 mil. 

kn ćemo morati riješiti  ili ćemo u protivnom doći u neki oblik sanacije. Govorio je i na prošlom 

proračunu da je on lijepo usklađen, međutim realizacija je realizacija. Župan tvrdi da je odnos 

prihoda i rashoda usklađen u proteklih nekoliko mjeseci, međutim pitanje je što će biti do kraja 

godine. Ako se ne budu mijenjale politike biti će jako teško realizirati proračun. Točno je da smo 

najveći izvoznici u odnosu na ostale županije samo zato što izvozimo trupce i kamen i kada se 

izračuna BDP po glavi stanovnika, kojih je malo, ispada kako smo mi veliki izvoznici. Što se tiče 

same realizacije novca koji se ostvari prilikom toga, niti se puno puni lokalni, niti županijski 

proračun, a i sami gospodarstvenici s područja naše Županije nemaju neko veliko učešće. Zna da 

Županija nema veliki utjecaj, ali postoje strukture unutar Sabora i Vlade RH, gdje bi trebalo utjecati 

na ministre vezane uz taj sektor da se omogući prioritetna eksploatacija šuma domaćim 

poduzetnicima, u prvom redu dolazak do sirovine, što će onda kroz sustav poreza puniti proračun. 

Bude li se cirkulacija tih roba s našeg područja vršila preko centraliziranih firmi nećemo imati neku 

veliku korist od toga. To je jedna od promjena politike. Što se tiče 1 mil. kn više prihoda nego što je 

planirano, nije rečena struktura od kuda taj novac. Pretpostavlja kako sigurno nije od poreza na 

plaće, budući nemamo veći broj zaposlenih, nije ni  od poreza na dobit, tako da nekakav izvor mora 

postojati. Trebalo bi objasniti što se događa kako bi mogli gospodarski promatrati situaciju i znati 

jesu li u određenom sektoru postignuti određeni prihodi. U komunikaciji s gospodarstvenicima na 

terenu doznao je kako je većina njih s kojima je komunicirao nezadovoljna komunikacijom, kako sa 

Županom, tako i s jedinicama lokalne samouprave. Svjedoci smo kako dolaze velike reforme Vlade 

RH, dolazi dosta izmjena Zakona o poljoprivrednom zemljištu i određeni gospodarski subjekti se 

moraju uskladiti s eurospkim normama, međutim komunikacija lokalne i županijske razine sa 
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samim ljudima je relativno loša. Uglavnom se pojavljuju nekakve strukture privatnih firmi, kroz 

nekakve europske fondove organiziraju se seminari, kako bi forme radi prikazali u javnosti da 

opravdavaju svoja sredstva, ali činjenica je da mali broj ljudi u pravom smislu riječi bude 

iskomuniciran i nazočan na tim događajima. Svjedoci smo i situacije prilikom posjeta ministra 

poljoprivrede T. Tolušića, gdje je bilo nazočno 20-ak privatnika iz tog sektora, dok je većina ostalih 

nazočnih bila iz javnog sektora. Kada se medijski vidi slika, tko nije upućen, zaključuje da se tu vodi 

nekakva ozbiljna polemika. Kroz svoju politiku bi trebali definirati tko i kako treba voditi 

komunikaciju s poduzetnicima. Što se tiče samog Izvješća, A. Franić je istakao kako će biti suzdržan 

prilikom glasovanja, neće biti protiv, jer vjeruje i dalje ako se budu mijenjale politike da se zacrtano 

može sprovesti. 

Župan je dodao kako je rekao da imamo dva i pol puta veći izvoz nego uvoz i na to A. Franić 

kaže da se tu radi o trupcima, međutim to su naši trupci. Bilo bi bolje da se oni finaliziraju ovdje 

kod nas i da imamo tvornicu namještaja, ali to su i dalje naši trupci. Calcit je došao kod nas kada je 

on bio potpredsjednik Vlade RH i danas imamo i tu 30-ak zaposlenih s područja naše Županije te i 

tu mineralnu sirovinu izvozimo. Što se tiče strukture povećanih prihoda od 1 mil. kn, tu ulogu ima 

porezna reforma Vlade RH, oko 1% BDP-a naše Županije utječe na to, imamo fiskalno izravnanje i 

neke pojačane gospodarske aktivnosti. Kroz projekcije, koje su napravili prvi put, išlo se u smjeru 

da se planira realno, što je dokaz da se D. Milinović prije toga nije bavio poslom za koji nije 

zadužen. Bio je predsjednik Skupštine i nema nikakvog smisla da za četiri godine za ovaj Proračun 

netko optuži Predsjednicu Skupštine N. Marijanović. Vjerovao je bivšem šefu Službe za financije M. 

Dešiću, A. Franić nije i izgleda kako je bio u pravu. 

Nakon rasprave predsjednica Skupštine je dala 2. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je s 20 „za“ i  7 „uzdržanih“ glasova donijela 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu Župana 
od stupanja na dužnost 25. svibnja do 31. prosinca 2017. godine 

 
Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
AD/3 Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju u prostoru  Ličko-senjske županije od 2014. do 

2017. godine   
 

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

je o materijalu raspravljao 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 3. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 

Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Ličko-senjske županije od 2014. do 2017. godine 
 
Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
AD/4 Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju nezaposlenih, zapošljavanja i provođenju mjera 

aktivne politike zapošljavanja u Ličko-senjskoj županiji u 2017. godini 
 
Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da je predlagatelj materijala Župan te da 

je o materijalu raspravljao Odbor za gospodarska pitanja. 
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Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom predsjednice Skupštine da ne treba dodatno 

obrazloženje pa je Predsjednica Skupštine otvorila raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Županijska skupština primila na znanje 

 
Z A K L J U Č A K 

o primanju na znanje Izvješća o stanju nezaposlenih, zapošljavanja i provođenju mjera aktivne 
politike zapošljavanja u Ličko-senjskoj županiji u 2017. godini 

 
Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

AD/5 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata 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 zdravstvo i socijalnu skrb i Odbor za Proračun i financije. 

Pošto dodatno obrazloženje nije bilo potrebno, Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dala 5. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 

Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata  

Ličko-senjske županije za 2017. godinu 
 

Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
AD/6 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika 

na području Ličko-senjske za 2017. godinu 
 

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

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

 Dodatno obrazloženje također nije bilo potrebno i Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dala 6. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 

Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika  

na području Ličko-senjske za 2017. godinu 
 

Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
AD/7   Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Gospić 

za 2017. godinu  
AD/8    Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja 

Gospić  za 2017. godinu 
AD/9    Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja 

 Otočac za 2017. godinu  
AD/10  Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Senj 

za 2017. godinu 
AD/11 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja 

Novalja za 2017. godinu  
AD/12  Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja 

Korenica za 2017. godinu 
AD/13  Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno 

zdravstvo Ličko-senjske županije za 2017. godinu  
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AD/14  Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu 
medicinu za 2017. godinu  

AD/15  Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i 
nemoćne osobe 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 zdravstvo i socijalnu skrb i Odbor za Proračun i financije. 

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

obrazloženje za sve točke dnevnog reda, osim ako netko od članova Skupštine tokom rasprave ne 

zatraži obrazloženje za pojedinu točku. 

Predsjednica Skupštine je zatim otvorila raspravu. 

U raspravi su sudjelovali B. Gržanić, D. Peranić, ravnatelj Doma zdravlja Novalja, Župan, N. 

Maras, M. Mataija, S. Čubelić, ravnateljica Opće bolnice Gospić, B. Šutić, ravnatelj Doma zdravlja 

Otočac, I. Bronzović, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije i A. Franić. 

B. Gržanić je istakao kako ga zanimaju određene stvari vezane za Dom zdravlja Novalja te je 

zamolio ravnatelja da iznese obrazloženje te da će nakon toga postaviti pitanje. 

D. Peranić, ravnatelj Doma zdravlja Novalja je istakao kako je Dom zdravlja proteklu godinu 

završio sa ukupnim manjkom prihoda u iznosu od 122.000,00 kn, u odnosu na prethodnu godinu u 

kojoj su imali višak prihoda u iznosu od 5.000,00 kn. Do minusa je došlo zbog toga što su u protekloj 

godini plaće porasle u tri navrata po 2%, dok HZZO nije pratio porast plaća, čak su i smanjeni DTP 

postupci za 5%, što iznosi otprilike gubitak u iznosu od 100.000,00 kn. Nadalje je Ministarstvo 

turizma u svezi turističke sezone, kao i svake godine, dalo određena sredstva za financiranje 

turističkih timova. Županija je u protekloj godini sva sredstva dala Zavodu za hitnu medicinu, tako 

da su i tu imali dodatni gubitak u iznosu od 20.000,00 kn. Napomenuo je da je uloga ravnatelja 

Doma zdravlja vrlo teška uloga, mnogo složenija nego što se misli. Osvrnuo se i na problem 

kadrova te naglasio da ako nešto dogovore s HZZO-om, onda to moraju i napraviti, inače su 

kažnjeni ili gube sredstva. Na raspisane natječaje najčešće se nitko ne prijavi i onda moraju 

nekakvim ugovorima o dopunskom radu plaćati puno više nego što treba ili čak ne obavljati 

djelatnost kako treba. Financiranje pojedinih djelatnosti od strane HZZO-a je takvo, da ako najbolje 

radite i sve što je moguće napravite dobijete za to manje nego što ste potrošili. Za patronažu se 

dobije 141.000,00 kn, a samo troškovi plaće iznose preko 145.000,00 kn. Kada se tome pridoda i 

vozilo te ostala prava radnika, samo na patronaži godišnji gubitak uz ostvarivanje svih obveza 

iznosi preko 50.000,00 kn. Slično je i s zdravstvenom njegom u kući, neke djelatnosti pozitivno 

posluju i s tim djelatnostima se pokriva proračun, poput dentalne medicine i sanitetskog prijevoza, 

dok je sve drugo vrlo složeno. 

B. Gržanić se osvrnuo na manjak prihoda u iznosu od 122.000,00 kn te istakao da je Županija 

platila 176.000,00 kn Domu zdravlja, manjka ne bi bilo. Zanima ga zašto nije platila? 

Spominju se problemi na koje se nailazi u radu. Kaže se da s osnivačem nije postignut dogovor 

o visini zakupa te je zamolio objašnjenje u svezi toga. 

Nadalje se kaže da zbog pogrešno utvrđenog postotka sudjelovanja u pokriću režijskih troškova 

(električna energija, plin, voda, odvoz smeća i sl.) između Doma zdravlja, Zavoda za hitnu 

medicinu i drugih korisnika prostora, Dom zdravlja isplaćuje oko 30.000,00 kn godišnje više od 

stvarno utrošenog te ga zanima zašto se to dešava. 

Zatražio je i objašnjenje u svezi prijedloga mjera za poboljšavanje rada, gdje se kaže da treba 

utvrditi visinu zakupa te ostvariti prihod od naknada. 

D. Peranić je odgovorio, što se tiče dugovanja Ličko-senjske županije, kako je taj dug nastao do 

2014. godine, budući prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, onaj tko daje koncesiju za obavljanje 



13 

 

primarne zdravstvene zaštite, u ovom slučaju Županija, treba plaćati zakup domovima zdravlja, 

ukoliko je taj koncesionar bio u zakupu u Domu zdravlja. Županija to nije isplaćivala. Ustavni sud je 

2014. godine ukinuo taj članak, tako da od 2014. godine Županija nije bila u obvezi više to plaćati, 

međutim, to je jednostavno dug koji se vodio. Čak su od inspekcije HZZO-a dobili kaznu zato što 

nisu prisilno naplatili taj dug od Županije. Na to im je postavio protupitanje zašto oni ne tuže 

državu koja im duguje 2 mlrd. kuna, nego njih kažnjavaju za 170.000,00 kn. Taj dug se više neće 

pojavljivati u Izvješću, budući su ga u ovoj godini otpisali, znajući da nikada neće dobiti taj novac. 

Što se tiče toga da s osnivačem nije postignut dogovor o visini zakupa, D. Peranić je istakao da 

je Odlukom Ministarstva zdravstva propisana visina koncesije za obavljanje zdravstvene djelatnosti 

u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i prema toj Odluci visina zakupa ovisi o visini koncesije, odnosno 

propisano je ukoliko zakup iznosi jednu kunu, onda koncesijska naknada iznosi 1.250,00 kn. Imali 

su sastanak s bivšim Županom i svi ravnatelji zajedno su predlagali da se napravi jedan kompromis 

i da se taj novac podijeli, tako da i domovi zdravlja nešto dobiju. Taj dogovor nikada nije postignut, 

osobno je uputio dopis bivšem Županu u kojem je predložio da domovi zdravlja uzimaju za zakup 

1.000,00 kn, a da Županija uzme 500,00 kn koncesije, budući da od tog zakupa domovi zdravlja 

moraju financirati i popravak objekata i sve ostale radnje. Nažalost, nekoliko mjeseci poslije toga 

umjesto dogovora donesena je odluka tadašnjeg Župana M. Kolića da koncesija iznosi 1.250,00 kn, 

što znači da je Domu zdravlja zakup ostao jednu kunu, odnosno ništa. 

Što se tiče pogrešno utvrđenog postotka sudjelovanja u pokriću režijskih troškova, to je također 

nasljeđeni problem, gdje Dom zdravlja plaća sve režijske troškove i za koncesionare i za Zavod za 

hitnu medicinu. U početku je odnos bio 50:50, kasnije je odlučeno da će Zavod za hitnu medicinu 

plaćati 30% režijskih troškova. Uvjeren je da je to potpuno nepravedno, budući Dom zdravlja radi 

pet dana u tjednu, većinom u jednoj smjeni, dok Zavod za hitnu medicinu ima doduše manji 

prostor, međutim radi 24 sata na dan, 365 dana u godini i pravi odnos bi bio da plaćaju 50:50. Sve to 

ide na teret i opterećuje poslovanje Doma zdravlja. 

B. Gržanić je dodao da Županijska skupština ima tri člana u Upravnom vijeću Doma zdravlja. 

Zanima ga zašto ih se nije razriješilo, s obzirom da su direktno radili protiv Doma zdravlja. Oni su 

trebali iznaći rješenja, a zbog pogrešno utvrđenog postotka s osnivačem nije postignut dogovor, 

kojeg je Upravno vijeće trebalo postići. 

S obzirom na minuse kompletnih financijskih planova domova zdravlja, zatražio je u roku od 

15 dana da mu se dostave plaće svih ravnatelja domova zdravlja, brutto i netto, te da svi članovi 

Županijske skupštine dobiju koeficijente po kojima je plaća izglasana. To su ogromni minusi i koliko 

vidi zbog duga od 122.000,00 kn, koje Županija nije platila, miče se ravnatelj. Pita se je li to praksa u 

Ličko-senjskoj županiji, da ako ne radiš i ako ostvaruješ manjak onda te se podržava, dok ako radiš i 

nemaš manjka onda te se više ne podržava. 

Župan je istakao kako je taj problem nastao 2014. godine, kao što je korektno rekao ravnatelj, a 

tada nije bilo isto Upravno vijeće kao danas. Izvješće je za 2017. godinu, a problem je nastao 2014. 

godine i sadašnje Upravno vijeće ne može biti odgovorno. Dodao je kako B. Gržanić govori neistinu, 

budući ravnatelj nije smjenjen. Nije istina ni da je mandat ravnatelja izašao, nego će izaći, međutim 

Upravno vijeće je dužno raspisati natječaj, koji je poništen iz proceduralnih razloga. Pojavila se 

jedna gospođa koja je da sada ne elaborira, tvrdila da je koverta prazna i da će pozvati medije. 

Upravno vijeće je odlučilo i osobno ga je obavijestilo o tome da će proceduralno poništiti natječaj i 

koliko zna ponuđeno je D. Peraniću da bude v.d. ravnatelj i da odmah raspiše novi natječaj, što on 

nije prihvatio. Nije smijenjen, izašao mu je mandat i Upravno vijeće mora raspisati novi natječaj. 

Župan je zamolio D. Rukavinu, p. o. pročelnicu Upravnog odjela za društvene djelatnosti, da 

dostavi B. Gržaniću sastav Upravnog vijeća Doma zdravlja Novalja iz 2014. i iz 2017. godine, kako 
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bi se uvjerio da nije isto. Isto tako je zamolio ravnatelje domova zdravlja da mu dostave iznos svojih 

plaća, on će ih potom komplemnirane dostaviti Predsjednici Skupštine, a onda B. Gržaniću i 

članovima. 

B. Gržanić je dodao kako Župan jednom kaže da nije istekao mandat, pa onda da je istekao. 

Mandat mu je istekao prije 4 ili 5 dana i pita se radi li Upravno vijeće svoj posao ili ne. Po njemu 

radi ga nelegalno, budući je već trebalo imenovati v.d. ravnatelja. 

Župan je istakao da B. Gržanić opet govori neistinu, budući mandat ravnatelja ističe 6. svibnja i 

zamolio ga je da prestane dezinformirati Skupštinu. 

B. Gržanić smatra kako ovo nije u redu i želi pisani odgovor. 

N. Maras je naglasio kako je Odbor za Proračun i financije imao sjednicu zajedno sa Odborom 

za zdravstvo i socijalnu skrb pa je uglavnom dobio informacije koje su ga zanimale. Osvrnuo se na 

Dom zdravlja Novalja, gdje se pod točkom 2. govori o problemima o kojima je ravnatelj govorio. 

Imamo iznos od 1.250,00 kn, koji ide od koncesionara Županiji i zanima ga zašto pošteno ne 

podijele, pa da makar jedan dio ostane Domu zdravlja, budući jednostavno nije pošteno prema 

samoj ustanovi, koja se nosi sa stvarnim problemima i mora imati dio od toga. Dom zdravlja bi 

samim time bio u plusu da je imao te prihode. 

Nadalje smatra kako je potrebno nabaviti mobilni mamograf, što je izrazito bitno za Županiju, 

budući smo ostali samo na jednom koji nije mobilan.  

Podržava izvješća svih domova zdravlja, osim jednoga. Mišljenja je da se svi nose sa 

problemima na način kako financijski mogu. Imamo jednog ravnatelja koji nije stručan ni 

kompetentan da bude na tom mjestu, dok se ostali ravnatelji nose sa svim problemima više nego 

zadovoljavajuće, s obzirom na okolnosti i financijske nedostatke. Pohvalio je i rad ravnatelja Doma 

za starije i nemoćne osobe te je istaknuo, što je i na sjednici Odbora potaknuto, da se otvori trgovina 

za štićenike unutar Doma u Gospiću i s jedne humanitarne strane, a što bi bilo, kako je rekao 

ravnatelj i olakšanje za zaposlenike u Domu, budući se ne bi morali baviti nekim poslovima kojima 

su se do sada bavili. Postoji adekvatna prostorija, treba samo riješiti financijsku situaciju i vjeruje da 

će i Gradonačelnik Grada Gospića ako je u mogućnosti, izaći u susret. 

Pridružio se apelu u svezi Grada Senja i smatra kako je tim hine pomoći T2 potreban Gradu, 

budući je veće turističko mjesto, veća je udaljenost i to bi trebalo što prije riješiti. 

Župan je istakao da će udruga „Vila za Liku”, koja se bavi preventivnim programima u borbi 

protiv karcinoma dojke dobiti godišnju nagradu i tako će im pomoći u iznosu od 10.000,00 kn. Opća 

bolnica Gospić ima najnoviji mamograf, slaže se u potpunosti da treba mobilni mamograf, starom 

su izašli rokovi i više ne može raditi. Novi mobilni mamograf iznosi 1,5 mil. kn i pokušat će s 

Ministarstvom zdravstva, općinama i gradovima isfinancirati jedan takav mamograf budući je 

smrtnost žena oboljelih od te boleti zabrinjavajuća. 

Upravno vijeće Doma zdravlja Novalje je otpisalo dugove Županije, a da nije vjerovatno bi u 

neko vrijeme i to bilo plaćeno. Župan se zahvalio Domu zdravlja na njihovom doprinosu za 

financijsku stabilizaciju županijskog proračuna. 

M. Mataija je istakao kako ga želi pojašnjenje u svezi Opće bolnice Gospić, budući se u Izvješću 

kaže da je po zaključivanju 2016. godine uočena pogreška, da je pogrešno knjiženo te je zamolio 

dodatno objašnjenje o čemu se tu radi. Uvijek se spominju nepodmirene obveze prema 

dobavljačima, međutim u materijalima koje su dobili nema nikakvog plana kada će se te obveze 

podmiriti, u kojem roku i u kojim iznosima. Smatra kako je to jedan veliki nedostatak svih ovih 

izvješća. 

S. Čubelić, ravnateljica Opće bolnice Gospić je naglasila kako se za Bolnicu bore već duži niz 

godina, nijedan dan nije lak, jedan dan nemaju dovoljno sredstava, drugi nemaju dovoljno liječnika, 
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a svi očekujemo da Bolnica funkcionira 24 sata na dan i da svi dobiju adekvatnu zdravstvenu 

zaštitu. Ništa nije onako kako bi trebalo biti, međutim pacijent to ne smije osjetiti. Bolnica je do 2012. 

godine funkcionirala bez ikakvog duga. Kada je došao period sanacije, nisu imali potrebe za 

sanacijom, budući su dobro poslovali. Dolaskom Ministra Ostojića 2012. godine, Bolnici se smanjuje 

prihod za 30% i dobivaju golu plaću skoro pa godinu dana i u tom razdoblju Bolnica se našla u 

dugu od 10 mil. kn. Sljedeće četiri godine drže glavu nad vodom, nastojeći ne tonuti u daljnje 

dugove. Uz podršku Ministarstva i HZZO-a, uz velika ulaganja u Bolnicu koja idu preko Županije, 

uz korištenje EU fondova idu dalje, dograđuju se i svake godine imaju sve veći broj pacijenata. 

Svaki pacijent je dobio i kuk i koljeno i svu njegu i nije se kao u drugim bolnicama prestalo operirati 

15-og u mjesecu. U Programu mjera, koje M. Mataija može dobiti, plan se sastoji se od 22 točke, 

podrazumijeva širenje djelatnosti i uvođenje novih specijalnosti, kao što su infektolog, kojeg Bolnica 

ima prvi put od svoga postojanja, također i logopeda, što se povečati prihodovnu stranu. Također 

su napravili financijski plan koji povezuje ljekarnu s bolničkim informatičkim sustavom pa će se po 

svakom pacijentu dužiti tableta, ne kutija. Lijekove i potrošni materijal su smanjili od godine do 

godine za 2-4%. Plaće su povećane za 6%, prijevoz zaposlenika sa 75 lipa na 1 kunu. To što dvije 

godine za redom ne stvaraju nikakav dug možemo reći da je jako veliki uspjeh. Bolnicu jako 

opterećuje uvoz radne snage, imaju samo dva anesteziologa od potrebnih pet, deset liječnika iz 

cijele RH dolazi raditi u Bolnicu, kako bi se služba mogla pokriti. Slična je situacija i s radiologijom, 

međuti rezime cijele priče, s kojom Skupština mora biti zadovoljna je da je Opća bolnica Gospić 

jedna od pet bolnica u RH koja financijski najbolje stoji i ima najbolje naturalne pokazatelje rada i 

funkcioniranja. Otvorili su i ambulantu za kronične rane, imaju tendenciju standardiziranog 

liječenja po dijagnozama, smanjenje rashoda za tekuće održavanje te proširenje audiološke 

dijagnostike. Sljedeće godine će im doći i transfuziolog, tako da neće morati koristiti usluge drugih. 

Ove godine u Bolnicu će biti uloženo 22 mil. kn iz europskih fondova. Intenziviraju i naplatu 

potraživanja, budući imaju pacijenata koji dođu, obave uslugu, kažu da će platiti pa ne plate. 

Bolnica je prošle godine u potpunosti ispoštivala sistematske preglede za branitelje, potpisavši novi 

ugovor i za ovu godinu. KBC Rebro kao krovna ustanova u RH, koja ima 5 000 zaposlenih, prošle 

godine je napravila sistematske preglede za 1 500 branitelja, nešto manje je napravila Opća bolnica 

Zadar i iza njih je naša Bolnica s 1 000 učinjenih sistematskih pregleda za branitelje. Bolnica ima 

samo 40 liječnika, samo 220 zaposlenih, međutim pacijenti dobivaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu. 

M. Mataija je dodao kako podržava sve što je ravnateljica rekla, međutim govori općenito za 

sve zdravstvene ustanove i smatra kako bi trebali dobiti nekakav plan. Bolnica ima 11,7 mil. kn 

nepodmirenih obveza i kada bi pridodali sve domove zdravlja cifra bi vjerojatno dosegla 20 mil. kn. 

Vijećnici u materijalima moraju dobiti plan otplate tih dugovanja. Svjedoci smo da smo unazad više 

godina generatori određenih nelikvidnosti prema dobavljačima, koji očekuju neka rješenja. Zanima 

ga i pogrešno iskazivanje obaveza i pita se da li dobro tumači da je Bolnica nešto fakturirala, što joj 

je kasnije odbijeno, da to nisu izvršili od strane HZZO-a. 

S. Čubelić je istakla kako njihov dug nije samo dug prema dobavljačima, nego je u prethodnim 

godinama bilo duga za neizvršeni rad prema HZZO-u. HZZO im mjesečno daje nekakvu svotu koju 

su morali isfakturirati. To ovisi o broju pacijenata i o broju usluga, tako da u nekim periodima to 

nije bilo isfakturirano. U jednom financijskom izvješću to je stavljeno u realni dug, međutim taj dug 

nije realan, budući to nije dug prema nikome, nego zapravo prema HZZO-u, fiktivni dug koji je u 

jednom trenutku stavljen u realno financijsko izvješće. To su uočili kao grešku i automatski prijavili 

Županiji, državnoj reviziji, Ministarstvu i HZZO-u. Radi se o čistoj računovodstvenoj grešci i neće 

biti nikakvih problema, s obzirom da je na vrijeme uočena i otklonjena. 
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M. Mataija smatra kako sada dolazimo do drugog problema, budući smo ta financijska izvješća 

usvojili u financijskim izvješćima Županije. Na kraju prošle godine smo zaključili da su određeni 

proračuni bili, najblaže rečeno lažirani i da nisu bili iskazani točni podaci. Sada opet dolazimo do 

iste priče, da unatrag dvije, tri godine, usvajamo proračun koji ne odgovara stvarnom stanju. 

Skupština je usvojila izvješće Bolnice, za koje se računovodstveno utvrdilo kako nije bilo dobro 

odrađeno, samim time i proračun i svi ostali usvojeni dokumenti. 

B. Šutić, ravnatelj Doma zdravlja Otočac je naglasio kako želi kazati par riječi, ne radi sebe, 

nego radi djelatnika Doma zdravlja, budući dan prije, samo zahvaljujući Ž. Biondiću, predsjedniku 

Odbora za Proračun i financije nije došlo do većih problema na sjednici Odbora. Poslao je zamjenicu 

da elaborira Izvješće, a došlo je do nezgodne situacije, budući nije razumjela način komunikacije 

gospodina koji ih proziva. Prvi put se susreće s ovim problemima i tek sada razumije koji su 

problemi u zdravstvu, kako se nagomilavaju i teško rješavaju. Smanjili su dugovanja od prethodnih 

godina, ne optužujući kolege prije sebe, već im želi zahvaliti jer su izbjegli neke probleme koje su 

drugi domovi zdravlja imali. Kada se radi o gospodinu kojega je naveo, za njega bi mogla vrijediti 

Sokratova izreka: „Znam da ništa ne znam“. Dužan je reći kako su svi djelatnici Doma zdravlja 

napravili maksimalno sve što su mogli, smanjili su dugovanja, plaće su redovite, povećali su 

djelatnosti, doveli i neke nove aktivnosti i nada se da će izlaziti iz problema, međutim teško ih je u 

potpunosti riješiti. Kako što je rekao i Župan, vjerojatno se tu radi o nekakvim animozitetima, njima 

u HDZ-u ovakav politički kadar SDP-a u Gospiću sigurno odgovara, međutim pitanje je koliko je 

dobar za zajednicu u kojoj djeluje. Citirao je ponovno Sokrata koji je rekao kako ljudi nisu namjerno 

zli nego iz neznanja. Ako je dotični gospodin iz neznanja zao već nekoliko godina onda mu oprašta, 

međutim ako je iz znanja, onda neka mu Bog u narednom razdoblju naplati. 

N. Maras je u replici naglasio da je ravnatelj Doma zdravlja Otočac pročitao ovo Izvješće, koje 

vjerojatno sam nije napisao, onda bi shvatio da su dugovanja i u ovoj godini povećana za 650.000,00 

kn. 

M. Mataija je dao opasku u svezi Doma zdravlja Otočac, koji ima obveze prema dobavljačima u 

iznosu od 6,6 mil. kn, ne samo iz ove, nego iz svih prethodnih godina. Ukupna potraživanja na dan 

31. prosinca 2017. godine iznose 2,7 mil. kn. Manjak prihoda Dom zdravlja će podmiriti naplatom 

nenaplaćenih potraživanja i daljnjom racionalizacijom troškova. Iskreno misli da to nije moguće i 

ako uspiju, unaprijed čestita. 

I. Bronzović, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije je istakao kako 

je bivši Župan njegovim imenovanjem najavio plan sanacije Doma te je postepeno tim putem i 

krenuo. Što se tiče redovnog poslovanja Doma u 2017. godini, radi se o iznosima koji se provlače 

dugi niz godina. Prihodi Doma iznose 16.637.000,00 kn, a rashodi 16.771.000,00 kn. Stvarni problem 

je preneseni manjak iz 2011. godine, tih famoznih 2,5 mil. kn. Zahvalio se podršci Županijske 

skupštine kada je u pitanju povećanje cijene smještaja. Izračun je da su se tim povećanjem prihodi 

povećali za 900.000,00 kn. Ugovori koji nisu godinama revidirani iznose preko 1 mil. kn, dobavljači 

preko 100.000,00 kn, prehrana i vozni park također oko 100.000,00 kn i još neke stvari, tako da na 

kraju dolazimo do cifre od 1,3 mil. kn. Od jeseni će krenuti s još većim mjerama štednje ukoliko to 

bude moguće. Ono što je ostalo neriješeno su cijene koje idu preko Centra za socijalnu skrb, što mu i 

dalje nije logično da Centar plaća Otočcu 3.500,00 kn, a Gospiću 1.500,00 kn za korisnike koji dolaze 

preko Centra i to nastoje riješiti. Ravnatelj je istakao i projekt energetske obnove starog dijela Doma 

u Gospiću u iznosu od 3.337.000,00 kn, za što su dobili pozitivnu potvrdu Ministarstva, Doma 

Udbine u suradnji sa Županijom u iznosu preko 1 mil. kn te mu je žao što nije mogao prijaviti i Dom 

u Otočcu zbog neriješenog vlasništva. Od jeseni rade na promjeni grijanja, odnosno uvode grijanje 

na obnovljive izvore energije i izračun je da će uštedjeti 150.000,00 kn. Vjeruje da će sljedeće godine 

u ovo doba dug koji se proteže iz 2011. godine u iznosu od 2,5 mil. kn uspjeti barem prepoloviti. Na 
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Radio Gospiću je bila emisija u kojoj se netko potužio na uvjete u Domu te je ravnatelj istakao da 

stoji iza svojih radnika, koji dobro rade svoj posao. Sveukupno u Domu nedostaje 21 djelatnik, masa 

dopisa je poslana Ministarstvu, koje očito ne može pomoći, što je jedan od pokazatelja u kakvim 

uvjetima djelatnici rade. 

A. Franić je istakao kako mu nije jasna ova matematika, preneseni dug iz 2011. godine iznosi 2,5 

mil. kn, cijene smještaja su povećane 20-30%, analizom postojećih ugovora koji nisu bili revidirani 

proteklih godina ostvarila se ušteda od 1,1, mil. kn, za 975.000,00 kn je veća prihodovna strana, s 

obzirom na podizanje cijene smještaj što iznosi oko 2 mil. kn. Ako je to tako, praktički se može u 

jednoj godini otplatiti sav dug. U 2017. godini zaustavljen je rast duga koji je iznosio 717.000,00 kn. 

Postavlja se pitanje, s obzirom na ugroženu socijalnu kategoriju umirovljenika, koji su uglavnom 

štićenici Doma, planira li se naknadno, ako se uspije sanirati dug, smanjenje cijene smještaja. 

I. Bronzović je odgovorio A. Franiću da je njegova matematika točna i po ovoj računici bi 

mogao reći da će zatvoriti dug, ali budući da je jako oprezan biti će sretan ako uspiju zatvoriti i pola 

duga. Da se u Dom išta ulagalo proteklih godina, onda bi mogao reći da će zatvoriti dug. Dom je 

dotrajao, vapi za obnovom i ulaganjima nema kraja.  

M. Mataija je ponovno upozorio da ne postoji nikakav plan otplate duga. Neozbiljno je govoriti 

ako bude ili možda će biti, već se treba imati točan plan otplate duga prema dobavljačima, tablicu, 

period, sve razrađeno i u kojem vremenu. Navodi se da na dan 31.12. u Domu nedostaje ukupno 29 

radnika. Pita se imamo li sukladno zakonu i ostalomu uopće adekvatnu skrb u Domu. Stari dio 

Doma u Gospiću je najblaže rečeno u lošem stanju. Prije nekoliko mjeseci smo korisnicima Doma  i 

njihovim obiteljima podigli cijenu smješataja za sigurno 30%. U Izvješću na str. 4 piše da je Dom od 

1.1.2017. godine do imenovanja ravnatelja zastupala v.d. ravnateljica. Nije navedeno da su prije toga 

imali natječaj koji je poništen. Na str. 5 piše kako Dom nema voditeljice računovodstveno 

financijskih poslova i pita se tko uopće odgovara za ovo financijsko poslovanje. Smatra i da bi zbog 

skrbi o korisnicima Doma trebali imati nekakav plan u kojem periodu se planira zaposliti tih 29 

radnika. Na kraju je M. Mataija istakao da ga zanima jesu li u starom dijelu Doma u Gospiću 

zadovoljeni uvjeti ili ne sukladno pravilnicima o uvjetima pružanja socijalne pomoći. 

I. Bronzović je, to se tiče uvjeta u Domu, odgovorio da su prije nekoliko mjeseci imali inspekciju 

Ministarstva, koja je u tri dana obišla svaki kutak i provjerila svaki papir u Domu. Mišljenje 

inspekcije je pozitivno u sve i jednom pogledu pa čak i kada se uzme u obzir ovih 29 djelatnika koji 

nedostaju Domu. Zaposlenici obavljaju lavovski posao te su čistoća i njega u odličnom stanju. Što će 

biti sa 29 djelatnika koji nedostaju Domu, ne zna budući još nije dobio odgovor Ministarstva. Skrb i 

njega su jednaki i u starom i u novom dijelu Doma, malo su drugačiji uvjeti i apsolutno nema 

nikakve razlike. Šefica računovodstva je dobila mandat predstojnice u podružnici Udbina i na njeno 

mjesto je imenovana gđa. Hermina Rznić iz Otočca. Najveću zamjerku inspekcija je našla u tome što 

nema zamjenika. 

M. Mataija je dodao kako očekuju od onoga tko dostavlja materijale da su oni istiniti i točni. Do 

sada smo vidjeli da nisu, ne u slučaju Doma za starije i nemoćne, nego općenito, od financijskih 

izvješća itd. Bio je u Domu i što se tiče uvjeta u novom i starom dijelu ne može reći da su isti. Dao je 

ravnatelju maksimalnu podršku da iskoristi sve moguće fondove za ulaganje u Dom kako bi ti ljudi 

imali što bolji standard. Također misli da nije ni ista cijena u starom i novom dijelu Doma. 

I. Bronzović je naglasio kako nije rekao da su isti uvjeti što se tiče smještaja, nova zgrada je 

nova, a stara je stara, ljepši je apartman u novom dijelu Doma, nego soba u starom, međutim, hrana, 

njega i skrb su jednaki i u novom i u starom dijelu Doma. 

Nakon rasprave Predsjednica Skupštine je dala  7. točku dnevnog reda na glasovanje.  
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Gospić za 2017. godinu 
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Predsjednica Skupštine je  zatim dala 8. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Gospić za 2017. godinu 

 
Predsjednica Skupštine je  zatim dala 9. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je s 24 glasa „za” i 1 „protiv“ donijela 
 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Otočac za 2017. godinu 
 
Predsjednica Skupštine je  zatim dala 10. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno, s 26 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Senj za 2017. godinu 

 
Predsjednica Skupštine je  zatim dala 11. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno, s 26 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Novalja za 2017. godinu 

 
Predsjednica Skupštine je  zatim dala 12. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno, s 26 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Korenica za 2017. godinu 
 

Predsjednica Skupštine je  zatim dala 13. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno, s 26 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo  

Ličko-senjske županije za 2017. godinu 
 

Predsjednica Skupštine je  zatim dala 14. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno, s 26 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju  

Zavoda za hitnu medicinu za 2017. godinu 
 

Predsjednica Skupštine je  zatim dala 15. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno, s 26 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe  

Ličko-senjske županije za 2017 . godinu 
 

Zaključci se prilažu Zapisniku i njegov su sastavni dio. 
 
Predsjednica Skupštine je odredila stanku u trajanju od 10 minuta. 

 
 
AD/16 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje 

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 gospodarska pitanja. 
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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 16. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 

Županijska skupština je jednoglasno, s 22 glasa „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje  

Ličko-senjske županije za 2017. godinu 
 

Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
AD/17 Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Ličko-senjske županije za 2017. godinu  
 

Predsjednica Skupštine je istakla da je postupak za dodjelu priznanja za 2017. godinu pokrenut 
objavom javnog poziva Odbora za javna priznanja, kojim se pozivaju ovlašteni predlagatelji da 
dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja. 

Postupak za dodjelu priznanja za 2017. godinu pokrenut je objavom javnog poziva na portalima 
Lika Online, GS Press i inDirektno, oglasnoj ploči i web stranici Ličko-senjske županije (www.licko-
senjska.hr), a emitiran je i na Hrvatskom radiju Radio Gospiću.  

Javni poziv dostavljen je i ovlaštenim predlageteljima: članovima Županijske skupštine, 
Županu, Zamjenicima župana, gradskim i općinskim vijećima na području Županije, upravnim 
tijelima Županije, Županijskoj komori Otočac, Županijskoj obrtničkoj komori Gospić i Uredu 
državne uprave u Ličko-senjskoj županiji.  

Rok za dostavu prijedloga s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom, bio je do 31. 
ožujka 2018. godine.  

Odbor za javna priznanja na sjednici održanoj 20. travnja 2018. godine razmotrio je pristigle 
prijedloge i utvrdio konačne prijedloge (6) koji su dostavljeni Županijskoj skupštini na raspravu i 
donošenje. 

Potom je otvorila raspravu. 
U raspravi je sudjelovao M. Mataija. 
Istakao je da u obrazloženju za dodjelu javnog priznanja A. Rucner između ostalog stoji: „kako 

je posebno ponosna na skladbe i videa nastale na području Ličko-senjske županije. Nesebično na 
svojim nastupima promovira Županiju, ostavljajući posjetitelje koncerata bez daha”. Pita se tko je 
radio obrazloženje i tko je ostao „bez daha”, osobno on nije. 

Što se tiče obrazloženje za dodjelu javnog priznanja I. Mustapiću, piše da već niz godina 
ostvaruje zapažene rezultate, kako u Hrvatskoj tako i na međunarodnoj sceni. Smatra kako je to 
općenita floskula i pita se koji su to zapaženi rezultati da bi isti dobio nagradu Županije. Poštiva 
njegovo sudjelovanje na Olimpijskim igrama, međutim govori o njegovom doprinosu na području 
Županije. 

Neće podržati prijedlog za dodjelu javnog priznanja A. Rucner, budući smatra da u vrlo 
kratkom roku nije mogla zaslužiti priznanje, dok je I. Mustapić sudjelovao na Olimpijskim igrama, 
ali nije pojašnjeno koji su to zapaženi rezultati postignuti na području Županije. 

Nakon rasprave Predsjednica Skupštine je dala prijedlog da se dodijeli javno priznanje 

Trgovačkom društvu Regata d.o.o. Otočac na glasovanje.  
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 23 glasa „za” donijela 

 
O D L U K U 

o dodjeli javnog priznanja Trgovačkom društvu Regata d.o.o. Otočac 
 
Predsjednica Skupštine je zatim dala prijedlog da se dodijeli javno priznanje Udruzi Gačanka 

Otočac na glasovanje. 
 

Županijska skupština je jednoglasno, s 23 glasa „za” donijela 
 

http://www.licko-senjska.hr/
http://www.licko-senjska.hr/
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O D L U K U 

o dodjeli javnog priznanja Udruzi Gačanka Otočac 
 

Predsjednica Skupštine je zatim dala prijedlog da se dodijeli javno priznanje Hrvatskom 

kulturno umjetničkom društvu „Perušić“ na glasovanje. 
 

Županijska skupština je jednoglasno, s 23 glasa „za” donijela 
 

O D L U K U 

o dodjeli javnog priznanja Hrvatskom kulturno umjetničkom društvu „Perušić” 
 

Predsjednica Skupštine je zatim dala prijedlog da se dodijeli javno priznanje Ani Rucner na 

glasovanje. 

Županijska skupština je s 20 „za” i 3 „uzdržana” glasa donijela 

O D L U K U 

o dodjeli javnog priznanja Ani Rucner 
 

Predsjednica Skupštine je zatim dala prijedlog da se dodijeli javno priznanje Ivanu Mustapiću 

na glasovanje. 

Županijska skupština je s 21 „za” i 2 „uzdržana” glasa donijela 

O D L U K U 

o dodjeli javnog priznanja Ivanu Mustapiću 
 

Predsjednica Skupštine je zatim dala prijedlog da se dodijeli godišnja nagrada Udruzi oboljelih i 

liječenih od karcinoma „Vila za Liku“ na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno, s 23 glasa „za” donijela 

 
O DL U K U 

o dodjeli godišnje nagrade Udruzi oboljelih i liječenih od karcinoma „Vila za Liku“ 
 

Odluke se prilažu Zapisniku i njegov su sastavni dio. 
 
AD/18 Donošenje Odluke kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje 

kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2018. godinu  
 

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 poljoprivredu, 

šumarstvo i vodno gospodarstvo. 

Dodatno obrazloženje, pošto su se složili svi članovi nije bilo potrebno pa je Predsjednica 

Skupštine otvorila raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dala 18. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 23 glasa „za” donijela 

 
O D L U K U 

kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje na 

području Ličko-senjske županije za 2018. godinu 
 

Odluka se prilažu Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
AD/19 Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju zaštite od požara i stanju provedbe 

Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Ličko-senjske županije za 
2017. godinu 

AD/20  Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Ličko-senjske 
županije za 2018. godinu 
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Predsjednica Skupštine je izvijestila članove Skupštine da je predlagatelj materijala Župan te da 
su o materijalima raspravljali Odbor za gospodarska pitanja i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i 
vodno gospodarstvo. 

Obrazloženje je dao H. Ostojić, Županijski vatrogasni zapovjednik. 
Istakao je da kada se govori o zaštiti od požara, puno je veći broj dionika koji sudjeluju i 

doprinose provedbi mjera zaštite od požara, osim same vatrogasne službe. Sustav vatrogastva na 
području Županije podijeljen je na pet požarnih zona, ukupno 55 profesionalnih vatrogasaca u tri 
javne postrojbe, 14 zaposlenih djelatnika i profesionalnih vatrogasaca u dobrovoljnim vatrogasnim 
postrojbama. Temeljem planova i procjena koji su provedbeni dokumenti za provedbu zaštite mjera 
od požara ustrojavaju se vatrogasne postrojbe i 314 operativnih vatrogasaca u 18 DVD-a. Također 
na području Ličko-senjske županije egzistiraju dvije profesionalne vatrogasne postrojbe u 
gospodarstvu, profesionalna vatrogasna postrojba Hrvatskih autocesta i postrojba Nacionalnog 
parka „Plitvička Jezera”, koje nisu članice Županijske vatrogasne zajednice, međutim obavljaju 
vatrogasnu djelatnost i kao takve doprinose sustavu zaštite od požara. Vrlo važna činjenica je da je 
2016. godine uspostavljena suradnja s Vladom savezne države Tirol iz Austrije, a u 2017. godini su 
donirana prva vozila vatrogasnim postrojbama. Tijekom požarne sezone angažiraju se sezonski 
vatrogasci i kao što je u Izvješću konstatirano ne možemo biti, sa stanovišta struke, zadovoljni sa 
brojem angažiranih sezonskih vatrogasaca, iz razloga što broj nije definiran i ne proizlazi iz 
operativnih dokumenata zakona i podzakonskih akata na kojima se treba definirati operativno 
djelovanje, već isključivo ovisi o fiskalnim mogućnostima i sposobnostima pojedinih jedinica 
lokalne samouprave. Na taj dio sa razine Županijske zajednice ne mogu utjecati, izuzev onih 
sredstava koje se iz Državnog proračuna, putem Županijske zajednice, osiguravaju za 
sufinanciranje rada i obavljanje djelatnosti sezonskih vatrogasaca tijekom njihovog angažiranja. 

Protupožarna sezona u 2017. godini bila je jedna od najtežih u zadnjih 20 godina na području 
RH, a nije zaobišla niti našu Županiju. U odnosu na 2016. godinu broj vatrogasnih intervencija 
povećan je za 57%. Na 1378 vatrogasnih intervencija sudjelovalo je 4470 vatrogasaca sa 1713 
vatrogasnih vozila, gdje je utrošeno 14195 radnih sati, a opožarena površina je iznosila 15000 ha, s 
tim da na pojedinim područjima nije bila mjerljiva. Uz intervencije u našoj Županiji, vatrogasna 
zajednica je sudjelovala u intervencijama  i u šest županija priobalja. Požar na Sjevernom i Srednjem 
Velebitu je trajao gotovo 20 dana, izuzetno zahtjevan požar na visokoj nadmorskoj visini, gdje je 
dnevno na požarištu bilo i do 150 vatrogasaca. 

U Provedbenom planu je navedeno sve ono što pojedini izvršitelji, odnosno sudjelovatelji 
moraju provesti i što su proveli tijekom godine. Budući je Plan dosta opsežan i da sve ne objašnjava, 
Županijski vatrogasni zapovjednik je istakao da je na raspolaganju za eventualna pitanja. 

Nakon iznijetog obrazloženja Predsjednica Skupštine je otvorila objedinjenu raspravu po ovim 
točkama. 

U raspravi su sudjelovali N. Maras i H. Ostojić. 
N. Maras je istakao kako smatra da su ove točke dnevnog reda izuzetno bitne, budući dolaze 

ljetni dani, a dobro se sjeća prošlog ljeta. Što se tiče požara na Velebitu, mišljenja je da se tu 
zakasnilo u intervenciji i želi čuti i stručno mišljenje Vatrogasnog zapovjednika u svezi toga. Tada je 
intervenirao i prozvao Župana, što je i medijski objavljeno. Kanader je bio zauzet, da je prije došao 
požar se ne bi raširio i na kraju je cijelu stvar spasila kiša. Upravo zbog toga smatra da je prevencija 
najvažnija. U Planu vidi da je uspostavljen kontakt s Hrvatskim šumama, koje su zadužene za 
izradu prosjeka u šumama, koji su izuzetno bitni i zato je zamolio i vatrogasnog zapovjednika i sve 
mjerodavne da se inzistira da to bude urađeno. 

H. Ostojić je odgovorio da je sustav vrlo jasno propisan i definiran kada je riječ o promptnom 

reagiranju vatrogasaca. RH raspolaže sa šest kanadera, koji se angažiraju prioritetno tamo gdje su 

ugrožene kuće, gospodarski objekti i životi građana. U tom su trenutku odmah po dojavi zatražili 

djelovanje kanadera, međutim nisu ga mogli angažirati,  budući su svi bili angažirani na području 

Promine u Šibensko-kninskoj županiji, gdje je do nastanka ovog požara bila i ekipa vatrogasaca iz 

naše Županije. Kada je riječ o angažmanu kanadera na nadmorskim visinama, kao što je Velebit, 

onda je njegovo djelovanje upitne učinkovitosti. To govori struka, a to govore i piloti i nadležni 
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sektor za vatrogastvo, koji je u nekoliko navrata tražio da se oni povuku, budući je to bio 

nerentabilan trošak. Kiša je padala tri puta i tek je treći put uspjela ugasiti taj požar, što govori o 

razmjerima istoga. U svezi insinuacija da je reakcija bila zakašnjela, postoji i službeno izvješće Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Senja, gdje se može vidjeti kada su vatrogasci izašli na teren, kada je 

dojava došla i što je poduzeto. Kada je riječ o prevenciji, ona je najbitniji dio zaštite od požara. 

Hrvatske šume nisu u ingerenciji Županijske vatrogasne zajednice i Županijski vatrogasni 

zapovjednik ne  može narediti da se negdje nešto radi. Može sugerirati, to se i radi i to je razvidno 

po zahtjevima koji su upućeni Županijskom vatrogasnom zapovjedništvu, na temelju kojih se 

izrađuju protupožarni putevi i prosjeci. Hrvatske šume imaju svoje planove i na temelju njih 

izrađuju prosjeke, koji dolaze vatrogasnoj zajednici na suglasnost i oni određuju prioritete. Vrlo 

važna činjenica je da na području Nacionalnog parka „Sjeverni Velebit”, zbog zaštite šuma i 

područja, nije moguća izgradnja protupožarnih prosjeka i cesta, što je radilo izuzetno velike 

probleme vatrogascima u komunikaciji, kretnji i dolasku do samog požara. 

Nakon rasprave predsjednica Skupštine je dala  19. točku dnevnog reda na glasovanje.  

Županijska skupština je jednoglasno, s 22 glasa „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara na području Ličko-senjske županije za 2017. godinu 
 

Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

Predsjednica Skupštine je  zatim dala 20. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno, s 22 glasa „za” donijela 
 

P R O V E D B E N I  P L A N 
unapređenja zaštite od požara za područje Ličko-senjske županije za 2018. godinu 

 
Provedbeni plan se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
AD/21 Donošenje Odluke o pristupanju provedbi projekta razminiranja poljoprivrednog 

zemljišta i davanju suglasnosti za izdavanje zadužnice Agenciji za plaćanja u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju   

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

su o materijalu raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za poljoprivredu, šumarstvo 

i vodno gospodarstvo i Odbor za gospodarska pitanja. 

Pošto dodatno obrazloženje nije bilo potrebno, Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dala 21. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 22 glasa „za” donijela 

 
O D L U K U 

o pristupanju provedbi projekta razminiranja poljoprivrednog zemljišta i davanju suglasnosti za 
izdavanje zadužnice Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 

 
Odluka se prilažu Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
AD/22 Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Razvojne agencije 

Ličko-senjske županije – LIRA-e za poticanje, provedbu i koordinaciju aktivnosti 
regionalnog razvoja u Ličko-senjskoj županiji 

 
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 A. R. Stilinović, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo. 
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Istakla je da su po slanju materijala zaprimili Izvješće Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova EU, kao nadležnog ministarstva za kontrolu rada regionalnih koordinatora, što je naša 
Razvojna agencija, o predloženom tekstu, koji će njima doći i naknadno na odobravanje po 
donošenju Odluke naše Županijske skupštine. Amandmanom su prihvaćene njihove sugestije, a 
najvažnija sugestija tiče se popisa djelatnosti koje Razvojna agencija kao regionalni koordinator 
prema zadnjim izmjenama Zakona o regionalnom razvoju smije obavljati. Mišljenje Ministarstva je 
da se u tekstu Odluke ostavi rečenica koja je i prethodno predložena, da pored djelatnosti 
navedenih u stavku 1. i 2., koji zapravo proizlaze iz Zakona o regionalnom razvoju, Agencija može 
obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju opisanih djelatnosti, ako se one obavljaju u 
manjem opsegu ili se obavljaju uobičajeno uz opisanu djelatnost, a da se popis tih djelatnosti, koji je 
naveden u tekstu u dostavljenim materijalima, zapravo obriše, budući se podrazumijevalo da su to 
te djelatnosti, odnosno sve djelatnosti koje idu uz osnovne djelatnosti, a obavljaju se u manjem 
opsegu. 

Župan, koji je predlagatelj ovoga akta, razmotrio je prijedlog Odluke te je u odnosu na tekst koji 
je dostavljen u materijalima za sjednicu Skupštine, utvrdio da je u postupku usaglašavanja teksta 
došlo do promjena pa je uz amandman, na dostavljeni prijedlog Odluke, Odluku uputio 
Županijskoj skupštini na donošenje. 
 

Amandman 

- U preambuli Odluke o osnivanju Razvojne agencije Ličko-senjske županije - LIRA za 

poticanje, provedbu i koordinaciju aktivnosti regionalnog razvoja u Ličko-senjskoj županiji 

iza riječi «Zakona o regionalnom razvoju» treba dodati riječi «Republike Hrvatske», 

- U članku 4. stavku 1. alineji 6. umjesto teksta «središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 

regionalni razvoj» treba stajati tekst «ministarstva nadležnog za regionalni razvoj», 

- U članku 4. stavku 2. alineji 4. umjesto teksta «središnje tijelo državne uprave nadležno za 

regionalni razvoj» treba stajati tekst «ministarstvo nadležno za regionalni razvoj», a u alineji 

5. umjesto teksta «središnjim tijelom državne uprave nadležnim za regionalni razvoj» treba 

stajati tekst «ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj», 

- U članku 5. umjesto teksta «središnje tijelo državne uprave nadležno za regionalni razvoj» 

treba stajati tekst «ministarstvo nadležno za regionalni razvoj», 

- U članku 4. stavak 3. zamijeniti novim tekstom: 

«Pored djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovoga članka Agencija može obavljati i druge djelatnosti 

koje služe obavljanju upisanih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno 

obavljaju uz upisanu djelatnost, a za koje nije potrebna ocjena sukladnosti sa zakonom od 

strane nadležnog ministarstva.». 
 
Amandman je sastavni dio Odluke. 

 
Nakon iznijetog obrazloženja Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dala 22. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 22 glasa „za” donijela 

 
O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Razvojne agencije  
Ličko-senjske županije – LIRA-e za poticanje, provedbu i koordinaciju aktivnosti regionalnog 

razvoja u Ličko-senjskoj županiji 
 

Odluka se prilažu Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
AD/23 Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Lučke uprave Senj 
 

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

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

Pošto dodatno obrazloženje nije bilo potrebno, Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dala 23. točku dnevnog reda na glasovanje. 
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Županijska skupština je jednoglasno, s 22 glasa „za” donijela 

 
O D L U K U 

o izmjeni Statuta Lučke uprave Senj 
 

Odluka se prilažu Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
AD/24 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma 

zdravlja Gospić s djelatnosti palijativne skrbi  
AD/25 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma 

zdravlja Gospić s djelatnosti ortodoncije  
 

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

su o materijalima raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za zdravstvo i socijalnu 

skrb. 

Dodatno obrazloženje nije bilo potrebno i Predsjednica Skupštine je otvorila objedinjenu 

raspravu po ovim točkama. 

Rasprave nije bilo pa je dala 24. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno, s 22 glasa „za” donijela 

 
O D L U K U 

o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Gospić s djelatnosti 
palijativne skrbi 

 
Predsjednica Skupštine je zatim dala 25. točku dnevnog reda na glasovanje 
Županijska skupština je jednoglasno, s 22 glasa „za” donijela 
 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Gospić s djelatnosti 

ortodoncije 
 

 
Odluke se prilažu Zapisniku i njegov su sastavni dio. 

 
 
AD/26 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice 

Gospić o nabavi digitalnog RTG uređaja 
 

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

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

Dodatno obrazloženje nije bilo potrebno pa je Predsjednica Skupštine otvorila raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dala 26. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 22 glasa „za” donijela 

 
Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić o nabavi  
digitalnog RTG uređaja 

 
Zaključak se prilažu Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
AD/27 Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna 

Statuta OŠ Zrinskih i Frankopana, Otočac 
 

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

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

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. 
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U raspravi su sudjelovali M. Mataija i Zamjenica župana R. Hodak. 

M. Mataija je zamolio Zamjenicu Župana R. Hodak potvrdu da li ispravno pretpostavlja da se 

radi o nadzoru Ministarstva iz 2017. godine, budući je u urudžbenom datum 4. prosinca. Navedeno 

je da se odredba članka 89. Statuta uskladi sa odredbom članka 127. stavak 8. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Navodi se da je bio i inspekcijski nalaz, međutim ne zna iz 

koje godine. Danas trebaju usvojiti da se u članku 89. brišu 5. i 6. stavak, odnosno da Vijeće roditelja 

javno glasa za kandidate za ravnatelja, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani zaključak koji 

se dostavlja Školskom odboru i da glasovati na sjednici roditelja imaju pravo svi članovi Vijeća 

roditelja nazočni na sjednici. Za ravnatelja je predložen onaj kandidat koji dobije najveći broj 

glasova nazočnih članova Vijeća roditelja. 

U vrijeme kada je to donešeno v. d. ravnateljice je bila Zamjenica župana R. Hodak. Sada to 

mijenjamo po nalazu inspekcije i zanima ga je li ovakav Statut izmijenjen u svim osnovnim školama 

na području Ličko-senjske županije i je li po ovim odredbama, prilikom izbora ravnatelja te godine 

prekršen bilo kakav zakon, zbog čega bi Ministarstvo tražilo da izbrišemo ova dva stavka. 

Zamjenica župana R. Hodak je odgovorila da se opaska odnosila na to da su stavci krivo 

uneseni u Statut OŠ Zrinskih i Frankopana, nisu bili usklađeni sa Zakonom o odgoju i obrazovanju, 

gdje je jasno navedeno da roditelji moraju glasovati javno. U vrijeme dok je ona bila v. d. 

ravnateljice stajalo je također krivo, međutim s obzirom na uočenost problema glasovanje je 

ponovljeno, tako da je ravnatelj izabran sukladno Zakonu. Obzirom da nije bila žurba da se to mora 

nužno odmah izmijeniti, čekalo se da stupi na snagu Izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju, kako 

bi Osnovna škola dala kompletan Statut na izmjenu. 

Nakon rasprave predsjednica Skupštine je dala 27. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 22 glasa „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta  

OŠ Zrinskih i Frankopana, Otočac 
 
Zaključak se prilažu Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
AD/28 Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa 

na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Ljiljane Novosel iz Zagreba 
AD/29 Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa 

na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Ante Matovine iz Karlovca 
 

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

su o materijalima 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 pa jeotvorila raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dala 28. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 22 glasa „za” donijela 

 
Z A K L J U Č A K 

o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička 
Jezera», vlasnice Ljiljane Novosel iz Zagreba 

 
Predsjednica Skupštine je zatim dala 29. točku dnevnog reda na glasovanje 
Županijska skupština je jednoglasno, s 22 glasa „za” 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 Ante Matovine iz Karlovca 
 

Zaključci se prilažu Zapisniku i njegov su sastavni dio. 
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AD/30 Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članica Županijskog povjerenstva za 

procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Ličko-senjske županije  
 

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

izbor i imenovanje te je otvorila raspravu po ovoj točki dnevnog reda. 

Rasprave nije bilo pa je dala 30. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 22 glasa „za” donijela 

 
R J E Š E N J E 

o razrješenju i imenovanju članica Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda na području Ličko-senjske županije 

 

Rješenje se prilažu Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
 
VI. sjednica Županijske skupštine završila je s radom u 14,30 sati. 

 
 
 
KLASA: 021-04/18-01/19 
URBROJ: 2125/1-01-18-02 
Gospić, ________________ 2018. godine 
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      Nikola Došen, oec. 
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