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AKTI ŽUPANA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 
 

     Na temelju Nacionalne strategije suzbijanja 
zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje 
od 2012. – 2017. godine („Narodne novine“ br. 
122/12), mjere 2. točke 7. Nacionalnog akcijskog 
plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici 
Hrvatskoj za razdoblje od 2012.-2014. godine od 08. 
studenoga 2012. godine, članka 32. i 86. Statuta 
Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 
13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 –pročišćeni 
tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), dana 20. 
lipnja 2013. godine donosim 

 
AKCIJSKI PLAN SUZBIJANJA ZLOUPORABE 

DROGA 
NA PODRUČJU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 

ZA 2013. I 2014. GODINU 
 
I. 

1. UVOD 
 

     Akcijskim planom suzbijanja zlouporabe droga za 
Ličko-senjsku županiju za 2013. i 2014. godinu 
(dalje: Akcijski plan), opisani su ciljevi i načini 
ostvarivanja postavljenih ciljeva, te konkretne zadaće 
pojedinih izvršitelja. Cilj koji se želi postići Akcijskim 
planom je koordinirano i sustavno suzbijanje 
zlouporabe droga, kao i drugih sredstva ovisnosti na 
području Ličko-senjske županije, kao i smanjenje 
zdravstvenih i socijalnih posljedica zlouporabe droga 
u društvu, a posebno među djecom i mladima. 
     Pravo na zdrav život jedno je od temeljnih prava 
koje proizlazi iz Ustava Republike Hrvatske i 
međunarodne konvencije, te predstavlja pravo 
pojedinca, osobito djece, mladeži i obitelji, na zaštitu 
pred društvenim i drugim okolnostima koje pogoduju 
zlouporabi droga.  
     Kako bi se to pravo ostvarilo, nužan je cjelokupan 
angažman svih subjekata u društvu na unapređivanju 
i provedbi programa prevencije ovisnosti, liječenja i 
rehabilitacije ovisnika, programima pomoći i zaštite 
obitelji, kao i smanjenju dostupnosti droga na svim 
razinama, do suzbijanja organiziranog kriminala. 
     Prema podacima iz Registra osoba liječenih zbog 
zlouporabe psihoaktivnih droga Hrvatskog zavoda za 
javno zdravstvo, u Republici Hrvatskoj je u 2011. 
godini na liječenju bilo 7.665 osoba od kojih je 1.151 
po prvi put bilo na liječenju. Od ukupnog broja 
liječenih osoba 6.198 je liječeno zbog zlouporabe 
opijata, a 1.467 zbog konzumacije ili ovisnosti o 
drugim sredstvima. Ukupan broj liječenih ovisnika u 
2011. godini povećan je za 1,5% u usporedbi sa 
2010. godinom.  
     Broj osoba koje na liječenje dolaze zbog opijatske 
ovisnosti u posljednjih nekoliko godina kretao se oko 

800 osoba godišnje, da bi se 2009. i 2010. godine 
počeo smanjivati. Tako je tijekom 2010. godine 
evidentirano 430 novih ovisnika o opijatima što je 
najmanje u posljednjih deset godina, a tijekom 2011. 
godine taj broj se smanjio na 343 nova ovisnika.  
    Na području Ličko-senjske županije, prema 
podacima Odjela za prevenciju i liječenje ovisnosti i 
zaštitu mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo 
Ličko-senjske županije, u razdoblju od 2009.-2012. 
godine, broj registriranih ovisnika nije se znatno 
mijenjao. Najmanji broj registriranih bio je 2010. 
godine (14 registriranih ovisnika), a najveći 2009. 
godine (23 registrirana ovisnika. 
 

Tablica br. 1. Broj registriranih ovisnika na području 
Ličko-senjske županije 
 

GODINA 
Ukupan broj registriranih 

ovisnika 

2009. 23 

2010. 14 

2011. 18 

2012. 21 
Izvor: ZZJZ Ličko-senjske županije 

 

     S obzirom da je mali broj ovisnika o ilegalnim 
drogama na području naše županije, veću pažnju 
treba usmjeriti prevenciji konzumiranja legalnih 
droga, alkohola i duhana, posebno kod mlađe 
populacije, dok iste prema podacima Zavoda za 
javno zdravstvo Ličko-senjske županije konzumira 
oko 40 % odrasle populacije, što rezultira velikim 
pobolom i smrtnošću kod kardiovaskularnih i malignih 
bolesti.  
     Na području Ličko-senjske županije, sve veći 
problem postaju ovisnosti koje nisu povezane sa 
supstancama, nego s navikama i ponašanjima, kao 
što su klađenje/kockanje te ovisnost o društvenim 
mrežama i slično. U skladu sa rezultatima istraživanja 
konzumiranja sredstva ovisnosti kod djece i mladih 
na području Ličko-senjske županije provedenom 
2003. i 2009. godine, težište je potrebno staviti na 
učenike četverogodišnjih srednjih škola, s obzirom da 
se najveći porast pokazao kod djevojaka koje čine 
većinu učenika. 
     U cilju osvješćivanja javnosti, a posebno mlađe 
populacije izložene ovisnostima modernoga doba, 
Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske, dugi niz 
godina realizira emisije kojima nastoji pomoći 
mladima, ali i cjelokupnom pučanstvu Ličko-senjske 
županije da spozna posljedice, ali i način kako da se 
odupru izloženosti, alkoholu, drogama, cigaretama i 
dr. oblicima ovisnosti. 

 
Tablica br. 2. Podaci o stanju kriminaliteta droga na području Ličko-senjske županije 
 

 2011. god. 2012. god. 

Broj kaznenih djela  
vezanih uz zlouporabu 
droga 

 

200 kaznenih dijela 

 

199 kaznenih dijela 

Broj prekršajnih prijava 
vezanih uz zlouporabu 
droga 

 

92 prekršajna djela 

 

36 prekršajnih dijela 
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Broj zapljena 183 zapljene 182 zapljene 

Vrste i količine 
zaplijenjenih droga 

 

115 zapljena marihuane - 449,4 gr. 
7 zapljena kokaina – 4,9 gr. 
12 zapljena hašiša – 44,8 gr. 
29 zapljena  amfetamina (speed) - 95,6 gr. 
2 zapljene esstasy- 21 kom. 
13 zapljena lijekova sa popisa opojnih 
droga – 404 kom. 
1 zapljena biljke kanabis- kol. 2 kom. 

117 zapljena marihuane – 1087,20 gr. 

15 zapljena kokaina –252 gr. 

11 zapljena hašiša – 10,30 gr. 

8 zapljena amfetamina (speed) - 7,6 gr. 

9 zapljena MDMA (esstasy) – 385 gr. 

6 zapljena lijekova sa liste droga – 113 kom. 

13 zapljena barbiturata – 4,50 gr. 

3 zapljene heroina u prahu - 1,7 gr. 

Izvor: PU Ličko-senjska 
 

     Iz tablice je vidljivo da je broj kaznenih djela 
vezanih za zlouporabu droga, kao i broj zapljena na 
području Ličko-senjske županije u 2012. godini ostao 
na razini 2011. godine, dok je broj prekršajnih prijava 
znatno manji.  
     Na razini Ličko-senjske županije potrebno je 
razviti mrežu različitih programa kojima bi se 
provodile mjere i različite aktivnosti, kao i ujedinila 
suradnja svih dionika u društvu, radi ostvarenja 
glavnog cilja predviđenog Nacionalnom strategijom, a 
to je smanjenje ponude i potražnje droga. 
 
2. CILJEVI I SVRHA AKCIJSKOG PLANA 
 

     Osnovni ciljevi, mjere i aktivnosti Akcijskog plana, 
vezani su za dva glavna cilja Nacionalne strategije, a 
to su: 
 

 smanjenje potražnje, što uključuje mjerljivo 
smanjenje uporabe droga, ovisnosti i vezanih 
zdravstvenih i socijalnih posljedica razvijanjem i 
unaprjeđenjem učinkovitog i integriranog 
sveobuhvatnog, znanstveno utemeljenog sustava 
smanjenja potražnje, uključujući mjere prevencije, 
rane intervencije, liječenja, smanjenja štete, 
rehabilitacije i društvene reintegracije ovisnika. 
Prevencija ovisnosti podrazumijeva i uključuje 
aktivnosti i programe usmjerene prema: 
- ovisnosti o supstancama (cigarete, alkohol, 

droge) 
- ovisnosti koje nisu povezane sa supstancama 

nego s navikama i ponašanjima kao što su 
ovisnost o kockanju/klađenju, ovisnost o 
internetu, računalnim igricama i društvenim 
mrežama i sl. 

 smanjenje ponude, što uključuje mjerljivo 
smanjenje ponude i dostupnosti droga putem 
unapređenja uspješne, djelotvorne i znanstveno 
utemeljene primjenjivosti zakona u vezi s 
proizvodnjom, prometom droga i prekursora, te 
organiziranim kriminalom, uličnom redukcijom i 
pranjem novca povezanog s organiziranim narko-
kriminalom. 

 

     Osnovni cilj Akcijskog plana je osigurati 
odgovornost za provedbu sveukupne političke borbe 

protiv ovisnosti, te omogućiti uspostavu 
multidisciplinarnog, integriranog i učinkovitog pristupa 
suzbijanja zloporabe droga na lokalnoj razini. 
     Također će se u provedbu Akcijskog plana 
nastojati uključiti i provedba mjera usmjerenih na 
pronalaženje učinkovitog odgovora na nove 
modalitete i nove trendove pojavnosti konzumiranja i 
zlouporabe droga. 
 
3. PODRUČJA OBUHVAĆENA AKCIJSKIM 

PLANOM 
 

     Akcijski plan na razini Ličko-senjske županije 
obuhvaća sljedeća područja:  
 

SMANJENJE POTRAŽNJE DROGA 
SMANJENJE PONUDE DROGA 
INFORMACIJSKI SUSTAV 
KOORDINACIJA 
 

     Za ostvarenje glavnih ciljeva, tj. potražnje i 
smanjenja ponude droga potrebno je razvijati 
programe prevencije ovisnosti na svim razinama. 
     Kako bi se odredili stvarni razmjeri problema 
ovisnosti i zlouporabe droga u društvu potrebno je 
razvijati učinkovit sustav praćenja te razmjenu 
informacija među svim sudionicima na lokalnoj razini. 
 
3.1. SMANJENJE POTRAŽNJE DROGA 
 
3.1.1. Prevencija ovisnosti djece i mladih 
 

Cilj 1. Unaprijediti provođenje preventivnih programa 
primjenjujući na tri razine prevencije: univerzalnu, 
selektivnu i indiciranu i kvalitetu preventivnih 
programa koji se provode u odgojno-obrazovnim 
ustanovama i ustanovama socijalne skrbi. 
 

Mjera 1. Dosljedno i kontinuirano provoditi 
preventivne programe u odgojno-obrazovnim 
ustanovama i sustavu socijalne skrbi, uspostaviti 
standarde kvalitete preventivnih programa i 
evaluacije, planirati i provoditi edukacije o prevenciji 
ovisnosti te poduprijeti rad drugih stručnih 
organizacija koje provode programe prevencije 
ovisnosti. 

 

Provedbene aktivnosti 
Rokovi 

izvršenja 
Nositelji Suradnici u provedbi 

Financijska 
sredstva 

1. Koordinirati provedbu 
edukativne i informativne 
kampanje prevencije i 
suzbijanja zlouporabe droga 
na području Ličko-senjske 
županije 

 

Kontinuirano 
2013.-2014. 

Županijska 
komisija za 
suzbijanje 
ovisnosti 

Zavod za javno zdravstvo 
LSŽ, Obiteljski centar LSŽ, 

odgojno-obrazovne 
ustanove, Policijska uprava 

Ličko-senjska 

Osigurat će se u 
okviru sredstava 

za djelovanje 
Županijske 
komisije za 
suzbijanje 
ovisnosti 
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2. Provoditi programe, projekte i 
aktivnosti kojima je osnovni cilj 
smanjiti zanimanje djece i 
mladih za kušanjem droga i 
drugih sredstava ovisnosti 

 

Kontinuirano 
2013.-2014. 

Zavod za javno 
zdravstvo LSŽ 

 

Odgojno-obrazovne 
ustanove, Obiteljski centar 
LSŽ,  Odjel za prevenciju i 
liječenje ovisnosti i zaštitu 

mentalnog zdravlja i Služba 
školske medicine Zavoda za 

javno zdravstvo LSŽ 

Sredstva 
državnog 
proračuna 

3. Osigurati kontinuiranu i 
dosljednu provedbu programa 
prevencije ovisnosti 
usmjerenih na sve vrste 
ovisnosti uključujući 
konzumiranje legalnih 
sredstava kao što su alkohol i 
duhan, konzumiranje ilegalnih 
droga i neprimjereno uzimanje 
legalnih supstanci (inhalanti) i 
lijekova koji se dobivaju na 
recept, te druge ovisnost,i kao 
što su klađenje, ovisnost o 
internetu i sl. u odgojno-
obrazovnim ustanovama 
tijekom cijele školske godine 
sukladno Nacionalnom 
programu prevencije ovisnosti 
za djecu i mlade u odgojno-
obrazovnim ustanovama te 
djecu i mlade u sustavu 
socijalne skrbi za 2010.-2014. 
godinu  

Kontinuirano 
2013.-2014. 

Zavod za javno 
zdravstvo LSŽ, 

osnovne i srednje 
škole, zdravstvene 

ustanove 

Služba školske medicine i 
Odjel za prevenciju i liječenje 
ovisnosti  i zaštitu mentalnog 

zdravlja Zavoda za javno 
zdravstvo LSŽ, klubovi 
liječenih alkoholičara, 

koordinatori za školske 
preventivne programe 

Redovna 
sredstva za 

rad Zavoda za 
javno 

zdravstvo LSŽ 

4. Organizirati sustavnu 
edukaciju učitelja, nastavnika, 
stručnih suradnika i ostalih 
stručnjaka u odgojno-
obrazovnim ustanovama za 
rad na prevenciji ovisnosti i 
suzbijanju zlouporabe droga i 
implementaciju zdravstvenog 
odgoja (Modul: prevencija 
ovisnosti) u osnovnim i 
srednjim školama 

Kontinuirano 
2013.-2014. 

Zavod za javno 
zdravstvo LSŽ,  

osnovne i srednje 
škole 

 

Odjel za prevenciju i liječenje 
ovisnosti i zaštitu mentalnog 
zdravlja i Odjel za školsku 
medicinu Zavoda za javno 

zdravstvo LSŽ, koordinatori 
za školske preventivne 

programe 

Redovna 
sredstva za  

rad Zavoda za 
javno 

zdravstvo LSŽ 

5. Jačati ulogu zdravstvenog  
sustava pri otklanjaju i 
tretmanu rizičnih skupina 
djece i mladih 

 

Kontinuirano 
2013.-2014. 

Zavod za javno 
zdravstvo LSŽ, 
Domovi zdravlja 

Odjel za prevenciju i liječenje 
ovisnosti i zaštitu mentalnog 

zdravlja Zavoda za javno 
zdravstvo LSŽ, Odjel za 

školsku medicinu, liječnici 
obiteljske medicine 

Redovna 
sredstva za 

rad Zavoda za 
javno 

zdravstvo LSŽ 

POKAZATELJ PROVEDBE: Broj održanih edukacija, predavanja, radionica usmjerenih na prevenciju ovisnosti, broj održanih edukacija za 
liječnike obiteljske medicine. 
 

Cilj 2. Unaprijediti provedbu preventivnih programa 
usmjerenih djeci, mladima, obitelji i zajednici te 
podignuti razinu svijesti cjelokupnog društva o 
opasnosti zlouporabe droga i drugih sredstava 
ovisnosti. 
 

Mjera 2. Izraditi program aktivnosti i provesti 
kampanju borbe protiv ovisnosti o drogama koja će 

djelotvornije educirati djecu i mlade, roditelje i 
cjelokupnu javnost o štetnosti utjecaja droga, 
djelovati na promjene stajališta mladih konzumiranju 
droga i podizati razinu svijesti javnosti o štetnosti 
problema ovisnosti te provoditi druge programe i 
projekte usmjerene obitelji i zajednici. 

 

1. Provoditi preventivni program u 
osnovnim i srednjim školama 
radom kroz nastavne predmete, 
sate razredne zajednice, 
slobodno vrijeme učenika, 
izvannastavne i izvanškolske 
aktivnosti  

Kontinuirano 
2013.-2014. 

osnovne i srednje 
škole 

Županijska komisija za 
suzbijanje ovisnosti 

Za provedbu 
navedene 

aktivnosti nisu 
potrebna 

financijska 
sredstva 

2. Provoditi preventivni program u 
osnovnim i srednjim školama u 
grupama razvijajući pozitivan 
odnos prema sebi i prema 
drugima uz učenje socijalnih 
vještina 

Kontinuirano 
2013.-2014. 

osnovne i srednje 
škole 

Županijska komisija za 
suzbijanje ovisnosti 

Za provedbu 
navedene 

aktivnosti nisu 
potrebna 
dodatna 

financijska 
sredstva 
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3. Poticati aktivnije uključivanje 
roditelja u rad škole i njihovo 
sudjelovanje u preventivnim 
aktivnostima u sklopu školskih 
preventivnih programa 

Kontinuirano 
2013.-2014. 

osnovne i srednje 
škole 

Županijska komisija za 
suzbijanje ovisnosti 

Za provedbu 
navedene 

aktivnosti nisu 
potrebna 
dodatna 

financijska 
sredstva 

4. Provoditi program primarne 
prevencije ovisnosti, program 
prepoznavanja i pružanja 
stručne pomoći učenicima koji 
su već počeli konzumirati 
sredstva ovisnosti 

Kontinuirano 
2013.-2014. 

Zavod za javno 
zdravstvo LSŽ 

Županijska komisija za 
suzbijanje ovisnosti, odgojno 

-obrazovne ustanove 

Za provedu 
navedene 

aktivnosti nisu 
potrebna 
dodatna 

financijska 
sredstva 

5. Izraditi promidžbeno –
edukativne materijale s 
posebnim naglaskom na 
osmišljavanje poruka, izradu i 
osmišljavanje izrade plakata, 
organiziranje javnih tribina, 
okruglih stolova  na temu 
štetnosti droga koji su 
namijenjeni djeci, mladima i 
njihovim roditeljima 

Kontinuirano 
2013.-2014. 

Županijska komisija 
za suzbijanje 

ovisnosti 

Gradovi, općine, odgojno-
obrazovne ustanove, Zavod 

za javno zdravstvo LSŽ 

Osigurat će se 
u okviru 

sredstva za 
djelovanje 
Županijske 
komisije za 
suzbijanje 
ovisnosti 

6. Izraditi program obilježavanja i 
prigodnim aktivnostima na 
županijskoj razini obilježiti 
Međunarodni dan borbe protiv 
zlouporabe droga i nezakonitog 
prometa drogama 

 

Kontinuirano 
2013.-2014. 

Županijska komisija 
za suzbijanje 

ovisnosti 

Gradovi , općine, Obiteljski 
centar LSŽ, Policijska uprava 

Ličko-senjska, Zavod za 
javno zdravstvo LSŽ, centri 

za socijalnu skrb 

Osigurat će se 
u okviru 

sredstva za 
djelovanje 
Županijske 
komisije za 
suzbijanje 
ovisnosti 

7. Osmisliti i provesti posebne 
aktivnosti prevencije i suzbijanja 
zlouporabe droga (posebice za 
vrijeme ljetnih praznika) na 
mjestima okupljanja mladih 

Kontinuirano 
2013.-2014. 

Županijska komisija 
za suzbijanje 

ovisnosti 

Policijska uprava Ličko-
senjska, Zavod za javno 

zdravstvo LSŽ 

Osigurat će se 
u okviru 

sredstva za 
djelovanje 
Županijske 
komisije za 
suzbijanje 
ovisnosti 

8. Provoditi programe, projekte i 
aktivnosti kojima je osnovni cilj 
upoznati roditelje raznim 
oblicima ovisnosti i osposobiti ih 
da se kompetentno nose s 
izazovima roditeljstva i odgojem 
djece posebno u području 
učinkovite prevencije bilo koje 
ovisnosti kod djece različitih 
uzrasta 

Kontinuirano 
2013.-2014. 

Zavod za javno 
zdravstvo LSŽ 

Odjel za prevenciju i liječenje 
ovisnosti i zaštitu mentalnog 

zdravlja, Odjel za školsku 
medicinu, Obiteljski centar 

LSŽ, osnovne i srednje 
škole, studenti,  predškolske 

ustanove, Opća bolnica 
Gospić 

Redovna 
sredstva za 

rad Zavoda za 
javno 

zdravstvo LSŽ, 
kao i sredstva 

za rad 
Županijske 
komisije za 
suzbijanje 
ovisnosti 

 

POKAZATELJ PROVEDBE: Broj i vrsta izrađenih i distribuiranih edukativno-promidžbenih materijala, provedene aktivnosti s ciljem obilježavanja 
Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama na lokalnoj razini, izrađene i provedene posebne 
preventivne aktivnosti na mjestima masovnog okupljanja mladih, posebno za vrijeme ljetnih praznika. 
 

Mjera 3. Provoditi savjetodavni rad s djecom, 
mladima i roditeljima u institucijama koje se bave 
obiteljskim savjetovanjem i službama za zaštitu 

mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko 
liječenje ovisnosti te službama školske medicine pri 
Zavodu za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. 

 

Provedbene aktivnosti Rokovi izvršenja Nositelji Suradnici u provedbi 
Financijska 

sredstva 

1. Provoditi s djecom, mladima, 
roditeljima i obiteljima 
edukacijske informativne 
aktivnosti vezane uz 
zlouporabu droga, kao i 
savjetodavni rad 

Kontinuirano 
2013.-2014. 

Zavod za javno 
zdravstvo LSŽ 

Gradovi, općine, Odjel 
školske medicine i Odjel 
za prevenciju i liječenje 

ovisnosti i zaštitu 
mentalnog zdravlja 
Zavoda za javno 

zdravstvo LSŽ,  Obiteljski 
centar LSŽ 

Redovna sredstva 
za rad Zavoda za 
javno zdravstvo 

LSŽ 

 

POKAZATELJ PROVEDBE: Broj i vrsta pruženih informacija i edukacija vezanih uz prevenciju zlouporabe droga i promicanja zdravih stilova 
života, kao i broj i vrsta savjetodavnih programa. 
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3.1.2. Liječenje i psiho-socijalni tretman 
 
Cilj 1. Unaprijediti sustav i programe za liječenje 
ovisnika o drogama. 
 

Mjera 1. Poboljšati kvalitetu liječenja ovisnosti, rada s 
konzumentima i ovisnicima uključujući i nadzor nad 
provođenjem specifične farmakoterapije, 
savjetovališni rad s obitelji ovisnika i konzumenata i 
primjenjivati zdravstveno dokazane kliničke prakse u 
liječenju ovisnika. 

 

Provedbene aktivnosti Rokovi izvršenja Nositelji Suradnici u provedbi 
Financijska 

sredstva 

1. Uključivanje ovisnika i 
konzumenata u individualni i 
grupni savjetovališni tretman 
i terapijski tretman, testiranje 
na dozvoljena sredstva 
(psihoaktivni lijekovi, 
zamjenska terapija)i 
nedozvoljena sredstva  koja 
izazivaju ovisnost, praćenje 
promjene farmakoloških 
sredstava liječenja, recidiva 

Kontinuirano 
2013.-2014. 

Zavod za javno 
zdravstvo LSŽ 

Odjel za prevenciju i 
liječenje ovisnosti i 
zaštitu mentalnog 

zdravlja Zavoda za javno 
zdravstvo LSŽ, Centri za 

socijalnu skrb 

Redovna 
sredstva za rad 
Zavoda za javno 
zdravstvo LSŽ 

2. Rad s obiteljima ovisnika i 
konzumenata u cilju 
osnaživanja obitelji 

Kontinuirano 
2013.-2014. 

Zavod za javno 
zdravstvo SLŽ 

Odjel za prevenciju i 
liječenje ovisnosti i 
zaštitu mentalnog 

zdravlja  Zavoda za javno 
zdravstvo LSŽ, Centri za 

socijalnu skrb 

Redovna 
sredstva za rad 
Zavoda za javno 
zdravstvo LSŽ 

 

POKAZATELJ PROVEDBE: Broj susreta i intervencija koji uključuju članove obitelji konzumenata i ovisnika, broj uspješno tretiranih mjeren kroz 
dužinu apstinencije i broj recidiva unutar godinu dana, nakon povratka u tretman, redovito pohađanje tretmana, kao i zadržavanju na tretmanu. 

 
3.1.3. Programi rješavanja socijalne problematike 
 
Cilj 1. Osigurati pravodobne i učinkovite intervencije 
u obitelji i poduzimanje mjera zaštite rizične skupine 
djece i mladih. 

 

Mjera 1. Podizati pravodobne i odgovarajuće mjere 
obiteljsko-pravne i socijalne zaštite radi osnaživanja 
obitelji i jačanja roditeljskih kompetencija. 

 

Provedbene aktivnosti Rokovi izvršenja Nositelji Suradnici u provedbi 
Financijska 

sredstva 

1. Uključiti rizičnu djecu i 
roditelje u savjetodavni 
rad, školu za roditelje i 
druge programe 
poboljšanja roditeljskih 
vještina 

Kontinuirano 
2013.-2014. 

Centri za socijalnu 
skrb, Obiteljski centar 

LSŽ 

Zavod za javno 
zdravstvo LSŽ, odgojno-

obrazovne ustanove 

Redovna 
sredstva za 
rad Centara 
za socijalnu 

skrb 

2. Izricati i provoditi mjere 
upozorenja na nedostatke 
u odgoju i mjere nadzora 
nad izvršenjem roditeljske 
skrbi 

Kontinuirano 
2013.-2014. 

Centri za socijalnu 
skrb 

Odgojno-obrazovne 
ustanove 

Za provedbu 
navedene 
mjere nisu 
potrebna 
osigurati 

financijska 
sredstva 

3. Provoditi program 
„Sunčana strana ulice“ za 
pospješivanje otpornosti i 
socijalnu integraciju mladih 
s problemima u ponašanju  

Kontinuirano 
2013.-2014. 

Centri za socijalnu 
skrb 

Odgojno-obrazovne 
ustanove, Ambidekster 
Klub iz Zagreba, 
Županijska komisija za 
suzbijanje ovisnosti 

Redovna 
sredstva za 
rad Centara 
za socijalnu 

skrb 
 

POKAZATELJ PROVEDBE: Broj uključene rizične djece i roditelja u savjetodavni rad i druge programe, broj izrečenih mjera upozorenja i mjera 
nadzora roditeljima. 

 
3.1.4. Resocijalizacija i društvena reintegracija 
ovisnika 
 

Cilj 1. Poboljšati uključivanje bivših ovisnika u 
društvo na svim područjima, posebno s ciljem 
razvijanja radno-socijalnih vještina, poticanja 
obrazovanja i zapošljavanja te uključivanja u različite 
kulturne, sportske i edukativne aktivnosti. 
 

Mjera 1. Provoditi Projekt resocijalizacije ovisnika o 
drogama koji su završili neki od programa 

rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskim 
zajednicama ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji 
su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno 
održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog 
načina liječenja u svim županijama u Republici 
Hrvatskoj, kao i pridržavaju i provode druge 
programe resocijalizacije ovisnika i konzumenata 
droga. 
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Provedbene aktivnosti Rokovi izvršenja Nositelji Suradnici u provedbi 
Financijska 

sredstva 

1. Prihvat ovisnika nakon 
izlaska iz komune, s 
bolničkog liječenja ili iz 
penalnog sustava (zatvori, 
kaznionice, odgojni domovi) 

Kontinuirano 
2013.-2014. 

Zavod za javno 
zdravstvo LSŽ, Centri 

za socijalnu skrb, 
Hrvatski zavod za 

zapošljavanje,Područni 
ured Gospić 

Odjel za prevenciju i 
liječenje ovisnosti i 
zaštitu mentalnog 

zdravlja Zavoda za javno 
zdravstvo LSŽ 

Za provedbu 
navedene 
mjere nije 
potrebno 
osigurati 
dodatna 

financijska 
sredstva. 

 

POKAZATELJ PROVEDBE: Ovisno o broju prihvaćenih ovisnika, kao i o broju uspješno rehabilitiranih i resocijaliziranih ovisnika. 

 
3.2. SMANJENJE PONUDE DROGA 
 

3. 2.1. Suzbijanje ponude i dostupnosti droga 
 

Cilj 1. Suzbijati proizvodnju, trgovinu i krijumčarenje 
drogama, prekursorima i doping sredstvima te 
poboljšati učinkovitost postupaka i metoda 
usmjerenih suzbijanju proizvodnje, krijumčarenja, 
trgovine i zlouporabe droga i s tim povezanom 
sprječavanju pranja novca. 
 

Mjera 1. Poduzimati propisane mjere i aktivnosti iz 
djelokruga rada MUP-a i PU Ličko-senjske, sukladno 
Nacionalnoj strategiji u svrhu smanjenja ponude 
droga na ilegalnom narko tržištu, sprječavanje 
međunarodnog krijumčarenja droga i doping 
sredstava, otkrivanje krijumčarenja i pokušaja 
nezakonite uporabe prekursora te suradnja s drugim 
nadležnim tijelima. 

 

Provedbene aktivnosti Rokovi izvršenja Nositelji Suradnici u provedbi 
Financijska 

sredstva 

1. Spriječiti krijumčarenje 
droga  nadziranjem 
graničnih prijelaza Ličko-
Petrovo selo, Užljebić s 
ciljem suzbijanja 
krijumčarenja droga 

Kontinuirano 
2013.-2014. 

Ministarstvo 
unutarnjih poslova, 
Policijska uprava 

Ličko-senjska 

Carinska uprava, 
Državno odvjetništvo 
Republike Hrvatske 

Sredstva  
Državnog 
proračuna 

2. Koordinirati aktivnosti  s 
relevantnim čimbenicima 
na područjima  suzbijanja 
zlouporabe droga  - 
uspostaviti razmjenu 
informacija vezanih uz 
suzbijanje međunarodnog 
krijumčarenja droga 

Kontinuirano 
2013.-2014. 

 

Ministarstvo 
unutarnjih poslova, 
Policijska uprava 

Ličko-senjska 

Carinska uprava 
Sredstva  
Državnog 
proračuna 

3. Suzbiti organiziranu 
preprodaju i distribuciju 
droga na području Ličko-
senjske županije 

Kontinuirano 
2013.-2014. 

 

Ministarstvo 
unutarnjih poslova, 
Policijska uprava 

Ličko-senjska 

Carinska uprava 
Sredstva  
Državnog 
proračuna 

4. Sprečavanje proizvodnje 
marihuane s ciljem da se 
uzgoj svede na najmanju 
moguću mjeru 

Kontinuirano 
2013.-2014. 

 

Ministarstvo 
unutarnjih poslova, 
Policijska uprava 

Ličko-senjska 

Državno odvjetništvo 
Republike Hrvatske 

Sredstva  
Državnog 
proračuna 

 

POKAZATELJ PROVEDBE: Broj i vrsta provedenih aktivnosti, te brojčani pokazatelji stanja, kriminaliteta i zlouporabe droga. 

 
3.3. INFORMACIJSKI SUSTAV 
 
3.3.1. Praćenje 
 

Cilj 1. Oblikovanje i ažuriranje cjelovitog 
informacijskog sustava kojim bi se pratio problem 

zlouporabe droga na području čitave Ličko-senjske 
županije 
 

Mjera 1. Prikupljanje i analiza zdravstveno statističkih 
pokazatelja na području zlouporabe droga  

 

Provedbene aktivnosti Rokovi izvršenja Nositelji Suradnici u provedbi 
Financijska 

sredstva 

1. Nastaviti provoditi 
istraživanje o potrošnji 
ilegalnih i legalnih sredstva 
te istraživanje pojavnosti 
ovisnosti koje nisu povezane 
s konzumiranjem kemijskih 
sredstava već s ponašanjem 
ovisnika (kockanje, internet, 
računalne igrice) kod djece i 
mladih 

Kontinuirano 
2013.-2014. 

Zavod za javno 
zdravstvo LSŽ 

Odjel za prevenciju i 
liječenje ovisnosti i 
zaštitu mentalnog 

zdravlja Zavoda za javno 
zdravstvo LSŽ 

Redovna 
sredstva za 

rad Zavoda za 
javno 

zdravstvo LSŽ 
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2. Redovno vođenje evidencije 
(Pompidou upitnici) o 
ovisnicima koji su tretirani u 
Odjelu za prevenciju i 
liječenja i zaštitu mentalnog 
zdravlja Zavoda za javno 
zdravstvo LSŽ 

Kontinuirano 
2013.-2014. 

Zavod za javno 
zdravstvo LSŽ 

Odjel za prevenciju i 
liječenje ovisnosti i 
zaštitu mentalnog 

zdravlja Zavoda  za javno 
zdravstvo LSŽ 

Redovna 
sredstva za 

rad Zavoda za 
javno 

zdravstvo LSŽ 

 

POKAZATELJ PROVEDBE: Prikupljeni i obrađeni rezultati istraživanja, kao i rezultati dobivali iz Pompidou upitnika. 

 
3.4. KOORDINACIJA 
 
Cilj 2. Unaprijediti koordinaciju i praćenje mjera te 
kvalitetu i učinkovitost provedbe mjera na županijskoj 
razini. 
 

Mjera 2. Trajno, sustavno i koordinirano planiranje i 
praćenje provedbe svih aktivnosti i mjera za 
suzbijanje zlouporabe droga, posebice u pogledu 
prevencije ovisnosti kroz kontinuiranu koordinaciju 
svih mjerodavnih tijela, na području Ličko-senjske 
županije. 

 

Provedbene aktivnosti Rokovi izvršenja Nositelji Suradnici u provedbi 
Financijska 

sredstva 

1. Usklađivanje rada 
Županijske komisije za 
suzbijanje ovisnosti s 
ustanovama na području 
Ličko-senjske županije  
koje se bave istom 
problematikom putem 
organiziranja zajedničkih 
sastanaka 

Kontinuirano 
2013.-2014. 

 

Županijska komisija 
za suzbijanje 

ovisnosti 

Gradovi, općine, 
odgojno-obrazovne 

ustanove, zdravstvene i 
socijalne ustanove, 

društva crvenog križa, 
Policijska uprava Ličko-

senjska 

Za provedbu 
navedene 
mjere nije 
potrebno 
osigurati 
dodatna 

financijska 
sredstva 

2. Koordinirati rad svih 
relevantnih institucija koje 
djeluju na području 
suzbijanje zlouporabe 
droga na području Ličko-
senjske županije 

Kontinuirano 2013.-
2014. 

Županijska komisija 
za suzbijanje 

ovisnosti 

Gradovi, općine, 
odgojno-obrazovne 

ustanove, zdravstvene i 
socijalne ustanove, 

društva crvenog križa, 
Policijska uprava Ličko-

senjska 

Za provedbu 
navedene 
mjere nije 
potrebno 
osigurati 
dodatna 

financijska 
sredstva 

3. Organizacija javnih tribina i 
okruglih stolova o različitim 
temama iz područja 
ovisnosti 

 
Kontinuirano 
2013.-2014. 

Županijska komisija 
za suzbijanje 

ovisnosti 

Gradovi, općine, 
odgojno-obrazovne 

ustanove, zdravstvene i 
socijalne ustanove, 

društva crvenog križa, 
Policijska uprava Ličko-

senjska 

Osigurat će se 
u okviru 

sredstva za 
djelovanje 
Županijske 
komisije za 
suzbijanje 
ovisnosti 

4. Izraditi i donijeti godišnje 
provedbene programe na 
temelju Županijskog 
akcijskog plana Kontinuirano 2013.-

2014. 

Županijska komisija 
za suzbijanje 

ovisnosti 

Gradovi, općine, 
odgojno-obrazovne 

ustanove, zdravstvene i 
socijalne ustanove, 

društva crvenog križa, 
Policijska uprava Ličko-

senjska 

Za provedbu  
navedene 
mjere nije 
potrebno 
osigurati 
dodatna 

financijska 
sredstva 

5. Izrađivati i dostavljati Uredu 
za suzbijanje zlouporabe 
droga godišnja izvješća o 
provedbi mjera i aktivnosti iz 
Akcijskog plana na razini 
Ličko-senjske županije 

Kontinuirano 
2013.-2014. 

Županijska  komisija 
za suzbijanje 

ovisnosti 

Gradovi, općine, 
odgojno-obrazovne 

ustanove, zdravstvene i 
socijalne ustanove, 

društva crvenog križa, 
Policijska uprava Ličko-

senjska 

Za provedbu 
navedene 
mjere nije 
potrebno 
osigurati 
dodatna 

financijska 
sredstva 

 

POKAZATELJ PROVEDBE: Izvješće o radu Županijske komisije za suzbijanje ovisnosti, izrada godišnjih izvješća o provedbi Akcijskog plana na 
razini županije, broj održanih okruglih stolova i javnih tribina. 

 
II. 

     Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga na 
području Ličko-senjske županije za 2013. i 2014. 
godinu objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-
senjske županije i na web stranici Županije, 
www.licko-senjska.hr.  
 

 
KLASA: 550-01/13-01/19 
UR.BROJ: 2125/1-02-13-01 
Gospić, 20. lipnja 2013. god. 
 

Ž u p a n 
Milan Kolić, v.r. 
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     Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01- pročišćeni tekst, 60/01 - 
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 
109/07, 36/09, 150/11 i 144/12) i čl. 32. Statuta 
Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 
13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni 
tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), donosim 
 

O D L U K U 
o uvjetima  korištenja službenih osobnih 

automobila 
 

Članak 1. 
     Ovom se Odlukom utvrđuje  pravo, uvjeti i način 
korištenja službenih osobnih automobila Ličko-
senjske županije (u daljnjem tekstu: Odluka).  

 
Članak 2. 

     Pravo na korištenje službenog osobnog 
automobila s osobnim službenim vozačem 24 sata 
pripada Županu i Predsjedniku Županijske skupštine. 
     Pravo na korištenje službenog osobnog 
automobila 24 sata dnevno pripada zamjenicima 
župana. 
     Pravo na korištenje službenog osobnog 
automobila isključivo u službene svrhe pripada 
čelnicima upravnih tijela Ličko-senjske županije. 
 

Članak 3. 
     Službeni osobni automobil mogu koristiti i ostali 
službenici/namještenici u županijskim upravnim 
tijelima za potrebe obavljanja službenog posla uz 
odobrenje čelnika upravnog tijela. 
     Korištenje službenog osobnog automobila za 
potrebe korisnika izvan Županije, kao i za druge 
potrebe odobrava Župan. 
 

Članak 4. 
     Odluku o davanju službenog osobnog automobila 
na korištenje svakom korisniku donosi Župan. 
 

Članak 5. 
     Upravna tijela Županije (odjeli i službe) kojima iz 
članka 4. Odluke nije dat na korištenje službeni 
osobni automobil, koristi će službene osobne 
automobile korisnika kojima su ista odlukom dana na 
korištenje. 
      

Članak 6. 
     Korisnici službenih osobnih automobila ista koriste 
isključivo i samo u službene svrhe, a eventualno 
korištenje službenog  osobnog automobila u privatne 
svrhe odobrit će Župan ili osoba koju ovlasti. 
 

Članak 7. 
     Prioritete pri odobrenju korištenja službenog 
automobila odredit će Župan, odnosno zamjenici 
župana vodeći računa o redoslijedu prijavljenih 
potreba za službenim osobnim automobilom i 
žurnosti posla. 
 

Članak 8. 
     Pročelnik upravnog odjela, službe ili osoba kojoj je 
odlukom Župana službeni osobni automobil dat na 
korištenje odgovoran je za isti automobil te je dužan 

voditi brigu o tehničkoj ispravnosti automobila i 
pravovremenoj registraciji  automobila. 
     O uočenoj tehničkoj neispravnosti službenog 
automobila i potrebi registracije dužan je izvijestiti 
voditelja poslova namještenika - vozača. 
 

Članak 9. 
     Korisnici službenih osobnih automobila obavezni 
su za svaki službeni osobni automobil voditi putni 
radni nalog na način da se svi podaci u nalogu 
popune uredno i točno. 
     Na temelju pravilno popunjenog i od strane 
Župana ovjerenog putnog radnog naloga te izdanog 
R-1 računa za gorivo uz pripadajući putni radni nalog, 
u Službi za financije se zadužuje i pravda novac za 
gorivo. 
 

Članak 10. 
     Korisnik službenog osobnog automobila po 
završetku putovanja dužan je isti parkirati na 
parkiralište Županije (označeno mjesto za službene 
automobile Županije), a ključeve predati osobi koja je 
odlukom zadužena za službeni osobni automobil. 
 

Članak 11. 
     Ako korisnik službenog osobnog automobila 
namjerno ili krajnjom nepažnjom nanese štetu na 
službenom  osobnom automobilu dužan ju je 
nadoknaditi. 
 

Članak 12. 
     Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o uvjetima korištenja službenih osobnih 
automobila („Županijski glasnik“ br. 23/09). 

 
Članak 13. 

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske 
županije. 
 
KLASA: 406-01/13-01/34 
UR.BROJ: 2125/1-02-13-01 
Gospić, 13. lipnja  2013. god. 
 

Ž u p a n 
Milan Kolić, v.r. 

 

 

     Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske 
županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – 
ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 
4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), donosim 
 

ODLUKU  
o izmjenama i dopunama Plana prijma 

na stručno osposobljavanje bez zasnivanja 
radnog odnosa u Ličko-senjskoj županiji  

za 2013. godinu 
 

Članak 1. 
     U točki I. Plana prijma na stručno osposobljavanje 
bez zasnivanja radnog odnosa u Ličko-senjskoj 
županiji za 2013. godinu («Županijski glasnik» br. 
3/13 i 4/13) broj «15» zamjenjuje se brojem «16». 
     U tablici koja je sastavni dio Plana iza Upravnog 
odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te 
komunalno gospodarstvo dodaje se  
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Kabinet 
župana 

viši stručni 
suradnik 

magistar struke ili 
stručni specijalist 
društvene struke  

1 

 

broj «15» zamjenjuje se brojem «16». 
 

Članak 2. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske 
županije i na web stranici Županije. 
 
KLASA: 100-01/13-01/01 
UR.BROJ: 2125/1-02-13-03 
Gospić, 20. lipnja 2013. god. 
 

Ž u p a n  
Milan Kolić, v.r. 

 

 
     Na temelju članka 112. Zakona o zaštiti prirode 
(«Narodne novine», br. 70/05, 139/08 i 57/11) članka 
32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski 
glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 
22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – 
pročišćeni tekst), a po ponudi Kristine Dumbović, 
Paljetkova 8, 10 000 Zagreb, za prodaju nekretnine 
na području Parka prirode „Velebit“, dana 20. lipnja 
2013, donosim 
 

Z A K L J U Č A K 
 
I. 

     Ličko-senjska županija neće se koristiti pravom 
prvokupa u predmetu ponude, Kristine Dumbović, 
Paljetkova 8, 10 000 Zagreb za prodaju nekretnina 
koje se nalaze unutar Parka prirode „Velebit“. 
Nekretnine se uvidom u Izvadak iz Zemljišne knjige 
nalaze u k.o. Sveti Juraj, broj zemljišnoknjižnog 
uloška: 1081, k.č. br. 147 livada dugačka krčevina 
prema zapadu u Senjskoj Dragi od 386 hvati, k.č.br. 
156/2 šuma Gaj strana ispod stare ceste u Senjskoj 

Dragi od 896 hvati, k.č.br. 158 voćnjak Vrtlić ispod 
mosta u Senjskoj Dragi od 392 hvata, k.č.br. 182 
voćnjak ispod ceste nove do Lopca u Senjskoj Dragi 
od 200 hvati, k.č.br. 184 voćnjak Ogradica do benta u 
Senjskoj Dragi od 83 hvata i k.č.br. 185 šuma 
Ogradica do benta u Senjskoj Dragi od 74 hvata. 
     Kupoprodajna cijena navedenih nekretnina iznosi 
20.000,00 EUR-a plativo u kunama prema srednjem 
tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja. 
     Navedenu nekretninu vlasnik može prodati uz 
uvjete i cijenu koji za kupca nisu povoljniji od uvjeta i 
cijene sadržanih u ponudi, sukladno članku 112. 
stavak 4. Zakona o zaštiti prirode. 
     Temeljem navedenog, upozorava se na odredbu 
članka 113. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode koja 
glasi: «Strane pravne ili fizičke osobe ne mogu 
stjecati pravo vlasništva na nekretninama u strogom 
rezervatu, nacionalnom parku, posebnom rezervatu, 
parku prirode, regionalnom parku, spomeniku 
prirode, značajnom krajobrazu, park-šumi i 
spomeniku parkovne arhitekture osim ako 
međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno».  
 

II. 
     Nakon zaključenja ugovora o kupoprodaji 
predmetne nekretnine, prodavatelj je obvezan 
primjerak ugovora dostaviti Ličko-senjskoj županiji, 
Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i 
prirode te komunalno gospodarstvo, Dr. Franje 
Tuđmana 4, 53000 Gospić. 

 
III. 

     Ovaj Zaključak objavit će se u «Županijskom 
glasniku» Ličko-senjske županije. 

 
KLASA: 940-01/13-01/02 
UR.BROJ: 2125/1-02-13-01 
Gospić, 20. lipnja 2013. god. 
 

Ž u p a n  
Milan Kolić, v.r.

 

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE 
 

     Na temelju točke IV. članka 35.  Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 
novine“ br. 33/01 i 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13)   i  članka  3. 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novalje 
(„Županijski glasnik“ broj. 12/09, 7/13) Gradsko vijeće 
grada Novalje na sjednici održanoj   11. lipnja 2013. 
godine, donijelo je  
 

ODLUKU 
o izboru Mandatne komisije  

 
I. 

     U Mandatnu komisiju Grada Novalje imenuju se: 
 

Za predsjednika IVICA SUPIĆ 
 

Za članove EMILIO DABO  
  ZORAN VIDAS 
 
 

II. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom  donošenja, a  
objaviti će se u Županijskom glasniku Ličko-senjske 
županije. 
 
KLASA: 013-03/13-01/06 
UR.BROJ: 2125/06-02-13-2 
Novalja, 11. lipnja 2013. god. 
 

Predsjedateljica  
Anka Škrgatić Rupčić,v.r. 

 

 
     Na temelju točke IV.  članka 35. Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,  
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka  3. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Novalje („Županijski glasnik“ 
broj 12/09 i 7/13) Gradsko vijeće grada Novalje na 
sjednici održanoj 11. lipnja  2013. godine, donijelo je  
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ODLUKU  
o izboru Komisije  za izbor i imenovanja  

Grada Novalje  
 

I. 
     U Komisiju  za izbor i imenovanja Grada Novalje 
imenuju se: 
 

Za predsjednika JURICA PALČIĆ 
 

Za članove   ANTONIO DATKOVIĆ 
  MARIELLA PEHOVAC 
 

II. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se u Županijskom glasniku Ličko-senjske 
županije. 
 
KLASA: 013-03/13-01/11 
UR.BROJ: 2125/06-02-13-2 
Novalja, 11. lipnja 2013. god. 

Predsjedatelj  
Aleksij Škunca,v.r. 

 

 
     Na temelju članka 34. i 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 
novine“ br. 33/01 i 60/01, 129/07, 125/08 i 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13)  i članka 10. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Novalje („Županijski glasnik“ 
broj 12/09 i 7/13)  Gradsko vijeće Grada Novalje na 
sjednici održanoj 11. lipnja 2013. godine, donijelo je  
 

ODLUKU 
o izboru predsjednika Gradskog vijeća   

 
I. 

     Za predsjednika Gradskog vijeća Grada Novalje 
bira se: 
 

     BORIS ŠULJIĆ 
 

II. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se u Županijskom glasniku Ličko-senjske 
županije. 
 
KLASA: 013-03/13-01/10 
UR.BROJ: 2125/06-02-13-2 
Novalja, 11. lipnja 2013. god. 

Predsjedatelj  
Aleksij Škunca,v.r. 

 

 
     Na temelju članka 34. i 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 
novine“ br. 33/01 i 60/01, 129/07, 125/08 i 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13)  i članka 10. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Novalje („Županijski glasnik“ 
broj 12/09 i 7/13)  Gradsko vijeće grada Novalje na 
sjednici održanoj 11. lipnja  2013. godine, donijelo je  
 

ODLUKU  
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća   

 

I. 
     Za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada 
Novalje bira se: 
 

     ŽELJKO TAMARUT 

II. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se u Županijskom glasniku Ličko-senjske 
županije. 
 

KLASA: 013-03/13-01/08 
UR.BROJ: 2125/06-02-13-2 
Novalja, 11. lipnja 2013. god. 

Predsjednik Gradskog vijeća  
Boris Šuljić,v.r. 

 

 
     Na temelju članka 34. i 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 
novine“ br. 33/01 i 60/01, 129/07, 125/08 i 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13)  i članka 10. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Novalje („Županijski glasnik“ 
broj 12/09 i 7/13)  Gradsko vijeće grada Novalje na 
sjednici održanoj 11. lipnja  2013. godine, donijelo je  
 

ODLUKU  
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća   

 

I. 
     Za potpredsjednicu Gradskog vijeća Grada 
Novalje bira se: 
 

     VALENTINA TOMULIĆ TRGOVČEVIĆ 
 

II. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se u Županijskom glasniku Ličko-senjske 
županije. 
 

KLASA: 013-03/13-01/09 
UR.BROJ: 2125/06-02-13-2 
Novalja, 11. lipnja 2013. god. 

Predsjednik Gradskog vijeća  
Boris Šuljić,v.r. 

 

 
     Na temelju članka 35.  Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 
novine“ br. 33/01 i 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 3. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Novalje („Županijski glasnik“ 
broj  12/09 i 7/13) Gradsko vijeće grada Novalje na 
sjednici održanoj 11. lipnja 2013. godine, donijelo je  
 

ODLUKU  
o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost  
 

I. 
     U Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost Grada Novalje imenuju se: 
 

Za predsjednika DRAŽEN PERANIĆ 
 

Za članove IVAN ŠULJIĆ  
  ALEKSIJ ŠKUNCA  
 

II. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se u Županijskom glasniku Ličko-senjske 
županije. 
 
KLASA: 013-03/13-01/07 
UR.BROJ: 2125/06-02-13-2 
Novalja, 11. lipnja 2013. god. 

Predsjednik Gradskog vijeća  
Boris Šuljić,v.r.
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AKTI GRADONAČELNIKA GRADA NOVALJE 

 
     Na temelju članka 48. Statuta Grada Novalje 
(“Županijski glasnik” broj 12/09, 7/13 i 10/13)  
gradonačelnik Grada Novalje dana  24. lipnja 2013. 
godine,  donosi  
 

O D L U K U  
o osnivanju   Radne skupine  

za praćenje projekta “Vrtovi lunjskih maslina” 
 

I. 
     Gradonačelnik Grada Novalje osniva Radnu  
skupinu  za praćenje projekta Vrtovi lunjskih maslina. 
 

II. 
     Članovi Radne skupine su: 

 

1. Želimir Badurina    
2. Vilibald Baričević   
3. Bernardo Kocijan   
4. Šime Kocijan   
5. Ivica Badurina  
 

III. 
     Zadaće Radne skupine su praćenje aktivnosti na 
projektu Vrtovi lunjskih maslina i iznalaženje  rješenja 
za najbolji oblik upravljanja prostorom. 
 

IV. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske 
županije. 
 
KLASA: 302-01/13-01/05 
UR.BROJ: 2125/06-01-13-2 
Novalja,  24.  lipnja  2013.god. 

Gradonačelnik  
Ante Dabo,v.r. 

 

 
     Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 
86/08 i 61/11) i članka 46. Statuta Grada Novalje 
("Županijski glasnik“ br. 12/09, 7/13 i 10/13), 
gradonačelnik Grada Novalje dana 17. lipnja 2013. g. 
donosi  
 

IZMJNE I DOPUNE 
Plana prijma u službu u upravna tijela  

Grada Novalje za 2013. godinu 
 

Članak 1. 
     U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada 
Novalje za 2013. godinu ("Županijski glasnik"  broj 
3/13) članak 2. mijenja se i glasi: 
     "Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave 
Grada Novalje ("Županijski glasnik broj 18/10, 4/12, 
12/12 i 3/13) u upravnim tijelima Grada Novalje 

predviđeno je ukupno 25 radnih mjesta od kojih je 
popunjeno 24.“ 
 

Članak 2. 
     Članak 3. mijenja se i glasi: 
     "Na dan 01. siječnja 2013. godine utvrđuje se da 
je u Odsjeku za proračun i financije, radno mjesto 
pod rednim brojem 2-Rukovoditelj odsjeka 
upražnjeno."  
 

Članak 3. 
     Ova Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u 
upravna tijela Grada Novalje za 2013. godinu stupa 
na snagu danom objave u "Županijskom glasniku“ 
Ličko senjske županije. 
 
KLASA:101-01/13-01/05 
URBROJ:2125/06-01/13-01 
Novalja,  17.  lipnja  2013. god. 

Gradonačelnik  
Ante Dabo,v.r. 

 

 
     Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 
86/08), članka 46. Statuta Grada Novalje ("Županijski 
glasnik" br. 12/09, 7/13 i 10/13) te članka 4. Odluke o 
ustrojstvu Gradske uprave Grada Novalje, 
gradonačelnik Grada Novalje dana 17. lipnja 2013. g. 
donosi 
 

IZMJENE I DOPUNE 
 Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave 

Grada Novalje 
 

Članak 1. 
     U Pravilniku o unutarnjem redu Gradske uprave 
Grada Novalje ("Županijski glasnik" broj 18/10, 4/12, 
12/12 i 3/13) u glavi V. Sistematizacija radnih mjesta,  
kod radnog mjesta pod rednim brojem 8. Komunalni 
redar, povećava se broj izvršitelja sa 1 na 3. 
U istoj Sistematizaciji radnih mjesta, kod radnog 
mjesta 17. Tajnik grada, stručni i drugi uvjeti mijenjaju 
se na način kako slijedi: iza riječi "pravnog" dodaju se 
riječi "ili ekonomskog". 
 

Članak 2. 
     Ova Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem 
redu Gradske uprave Grada Novalje stupa na snagu 
danom objave u "Županijskom glasniku“ Ličko 
senjske županije. 
 
KLASA:022-05/13-01/02 
UR.BROJ:2125/06-01/13-01 
Novalja,  17.  lipnja  2013. god. 

Gradonačelnik  
Ante Dabo,v.r. 

 

 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KARLOBAG 
 

     Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13 - pročišćeni tekst), članka 27. i 36. Statuta 
Općine Karlobag („Županijski glasnik“ Ličko-senjske  
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županije, br. 14/09 i 8/13) i članka 2. Poslovnika 
Općinskog vijeća općine Karlobag (“Županijski 
glasnik” Ličko-senjske županije br. 14/09), Općinsko 
vijeće općine Karlobag na sjednici održanoj dana 
14.06.2013. godine, donosi 

 

O D L U K U 
o izboru Mandatne komisije Općine Karlobag 

 
Članak 1. 

     U Mandatnu komisiju Općine Karlobag imenuju 
se: 
     Za predsjednicu: Lucija Tomljenović 
     Za članove:         Drago Potočnjak 
         Mile Milinović          
 

Članak 2. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u “Županijskom glasniku” Ličko-senjske 
županije. 
 
KLASA: 013-03/13-01/02 
UR.BROJ: 2125/05-13-02 
Karlobag, 14. lipnja 2013. god. 
 

Ovlašteni predsjedatelj 
Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji 

Marija Serdar, v.r. 
 

 
     Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01 i 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13-pročišćeni tekst), članka 27. i 36. Statuta 
Općine Karlobag ( «Županijski glasnik « Ličko-
senjske županije broj: 14/09 i 8/13) i članka 2. 
Poslovnika Općinskog vijeća općine Karlobag 
(“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije, br. 
14/09), Općinsko vijeće općine Karlobag na sjednici 
održanoj dana 14.06.2013. godine, donosi 

 

O D L U K U 
o izboru Odbora za izbor i imenovanje Općine 

Karlobag 
 

Članak 1. 
     U Odbor za izbor i imenovanje Općine Karlobag 
imenuju se: 
 

     Za predsjednicu: Ankica Jurković 
     Za članove:         Nada Devčić 
         Lucija Tomljenović 
         Drago Potočnjak 
         Mile Milinović 
          

Članak 2. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u “Županijskom glasniku” Ličko-senjske 
županije. 
 
KLASA: 013-03/13-01/03 
UR.BROJ: 2125/05-13-02 
Karlobag, 14. lipnja 2013. god. 
 

Ovlašteni predsjedatelj 
Mirjana Blašković, v.r. 

 

     Na temelju članka 34. i 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01 i 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 144/12 i 19/13 
- pročišćeni tekst) i članka 10. Poslovnika Općinskog 
vijeća općine Karlobag (“Županijski glasnik” Ličko-
senjske županije, br. 14/09), Općinsko vijeće općine 
Karlobag na sjednici održanoj dana 14.06.2013. 
godine, donosi 
 

O D L U K U 
o izboru predsjednice Općinskog vijeća 

Općine Karlobag 
 

Članak 1. 
     Za predsjednicu Općinskog vijeća Općine 
Karlobag bira se Mirjana Blašković 

 
Članak 2. 

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u “Županijskom glasniku” Ličko-senjske 
županije. 
 
KLASA: 013-03/13-01/04 
UR.BROJ: 2125/05-13-02 
Karlobag, 14. lipnja 2013. god. 

Ovlašteni predsjedatelj 
Mirjana Blašković, v.r. 

 

 
     Na temelju članka 34. i 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01 i 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 144/12 i 19/13 
- pročišćeni tekst) i članka 10. Poslovnika Općinskog 
vijeća općine Karlobag (“Županijski glasnik” Ličko-
senjske županije, br. 14/09), Općinsko vijeće općine 
Karlobag na sjednici održanoj dana 14.06.2013. 
godine, donosi 

 

O D L U K U 
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Karlobag 
 

Članak 1. 
     Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine 
Karlobag bira se Drago Potočnjak. 

 
Članak 2. 

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u “Županijskom glasniku” Ličko-senjske 
županije. 
 
KLASA: 013-03/13-01/05 
UR.BROJ: 2125/05-13-02 
Karlobag, 14. lipnja 2013. god. 

Predsjednica Vijeća 
Mirjana Blašković, v.r. 

 

 
     Na temelju članka 34. i 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01 i 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 144/12 i 19/13 
- pročišćeni tekst) i članka 10. Poslovnika Općinskog 
vijeća općine Karlobag (“Županijski glasnik” Ličko- 
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senjske županije, br. 14/09), Općinsko vijeće općine 
Karlobag na sjednici održanoj dana 14.06.2013. 
godine, donosi 

 

O D L U K U 
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Karlobag 
 

Članak 1. 
     Za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća 
Općine Karlobag bira se Ankica Jurković. 

Članak 2. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u “Županijskom glasniku” Ličko-senjske 
županije. 
 
KLASA: 013-03/13-01/06 
UR.BROJ: 2125/05-13-02 
Karlobag, 14. lipnja 2013. god. 
 

Predsjednica Vijeća 
Mirjana Blašković, v.r. 

 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PERUŠIĆ 
 

     Na temelju članka 35. Zakona  o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br.  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13) te članka 31. Statuta 
Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske 
županije br. 7/13), Općinsko vijeće Općine Perušić na 
konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12. lipnja 
2013. godine donijelo je 

 

O D L U K U 
o izboru Mandatne komisije 

 
Članak 1. 

     Za članove Mandatne komisije izabrani su: 
 

1. Ivana Kolak, prof., predsjednica 
2. Ivan Jugović, član 
3. Milan Asančaić, član 

 
Članak 2. 

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske 
županije. 
 
KLASA: 023-01/13-01/47 
UR.BROJ: 2125-08-1-13-1 
Perušić, 12. lipnja 2013. god. 
 

Predsjedateljica 
Ana Dasović, upr.pravnik, v.r. 

 

 
     Na temelju članka 35. Zakona  o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13) te članka 31. Statuta 
Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske 
županije, br. 7/13), Općinsko vijeće Općine Perušić 
na konstituirajućoj  sjednici održanoj dana 12. lipnja 
2013. godine donijelo je 
 

O D L U K U 
o izboru Komisije za izbor i imenovanja 

 
Članak 1. 

     Za članove Komisije za izbor i imenovanja 
izabrani su: 
 

1. Nada Marković, predsjednica 
2. Zdravko Petrić, član 
3. Vlado Orešković, dipl.krim. 

4. Ivan Jugović, član 
5. Slavko Pleša, član 

 

Članak 2.  
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske 
županije. 
 
KLASA:  023-01/13-01/48 
UR.BROJ: 2125-08-1-13-1 
Perušić, 12. lipnja 2013. god. 

Predsjedatelj 
Milorad Vidmar, v.r. 

 

 
     Na temelju članka 35. Zakona  o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, br.  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13) te članka 31. Statuta 
Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske 
županije, br. 7/13), Općinsko vijeće Općine Perušić 
na konstituirajućoj  sjednici održanoj dana 12. lipnja 
2013. godine donijelo je 
 

O D L U K U 
o izboru predsjednika Općinskog vijeća 

 

Članak 1. 
     Za predsjednika Općinskog vijeća izabran je 
Milorad Vidmar. 
 

Članak 2. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a  
objaviti će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske 
županije. 
 
KLASA: 023-01/13-01/49 
UR.BROJ:  2125-08-1-13-1 
Perušić, 12. lipnja 2013. god. 
 

Predsjedatelj 
Milorad Vidmar, v.r. 

 

 
     Na temelju članka 35. Zakona  o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, br.  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13) te članka 31. Statuta 
Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske 
županije, br. 7/13), Općinsko vijeće Općine Perušić 
na konstituirajućoj  sjednici održanoj dana 12. lipnja 
2013. godine donijelo je 
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ODLUKU 
 o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća 

 
Članak 1. 

     Za potpredsjednicu Općinskog vijeća  izabrana  je 
Ivana Kolak, prof. 
 

Članak 2. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a  
objaviti će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske 
županije. 
 
KLASA: 023-01/13-01/50 
UR.BROJ: 2125-08-1-13-1 
Perušić, 12. lipnja 2013. god. 
 

Predsjednik 
Milorad Vidmar, v.r. 

 

 
     Na temelju članka 35. Zakona  o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, br.  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13) te članka 31. Statuta 
Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske 
županije, br. 7/13), Općinsko vijeće Općine Perušić 
na konstituirajućoj  sjednici održanoj dana 12. lipnja 
2013. godine donijelo je 
 

ODLUKU 
o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost 
 

Članak 1. 
     U Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost izabrani su: 
 

1. Nada Marković, oec., predsjednica 
2. Ivan Ćutić, član 
3. Davor Turkalj, upr.pravnik, član 

 
 

Članak 2. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a  
objaviti će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske 
županije. 

 
KLASA: 023-01/13-01/51 
UR.BROJ: 2125-08-1-13-1 
Perušić, 12. lipnja 2013. god. 
 

Predsjednik 
Milorad Vidmar, v.r. 

 

 
     Na temelju članka 35. Zakona  o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13) te članka 31. Statuta 
Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske 
županije, br. 7/13), Općinsko vijeće Općine Perušić 
na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12. lipnja 
2013. godine donijelo je 
 

ODLUKU 
o izboru Komisije za proračun 

 
Članak 1. 

     U Komisiju za proračun izabrani su: 
 

1. Dane Milković , predsjednik 
2. Dragan Sigurnjak, član 
3. Josipa Kolak, dil.oec., članica 

 
Članak 2. 

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a  
objaviti će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske 
županije. 
 
KLASA: 023-01/13-01/52 
UR.BROJ: 2125-08-1-13-1 
Perušić, 12. lipnja 2013. god. 
 

Predsjednik 
Milorad Vidmar, v.r. 

 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 
 

     Na temelju članka 32. i 40. Statuta Općine 
Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske 
županije br.10/13), Općinsko vijeće Općine Plitvička 
Jezera  na 1. konstituirajućoj sjednici  održanoj dana 
20. lipnja 2013. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o izboru Mandatnog povjerenstva 

 
Članak 1. 

     U Mandatno povjerenstvo biraju se: 
1. Mirko Sanković, za predsjednika 
2. Milan Prica, za člana 
3. Zoran Žafran, za člana 
 

Članak 2. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske 
županije. 

 
KLASA: 021-05/13-01/15 
UR.BROJ: 2125/11-03-13-02 
Korenica, 20. lipnja 2013.god. 
 

Predsjedatelj 
Emir Merdić, dipl.iur., v.r. 

 

 
     Na temelju članka 8. st. 2. Zakona o lokalnim 
izborima („Narodne novine“ br. 144/12) i članka  32. 
Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ 
Ličko-senjske županije br.10/13), Općinsko vijeće 
Općine Plitvička Jezera  na 1. konstituirajućoj sjednici  
održanoj dana 20. lipnja 2013. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o početku mandata vijećnika Općinskog vijeća  

Općine Plitvička Jezera 
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Članak 1. 
     Vijećnicima Općinskog vijeća Općine Plitvička 
Jezera izabranim na redovitim lokalnim izborima 19. 
svibnja 2013. god. počinje teći mandat u Općinskom 
vijeću Općine Plitvička Jezera danom konstituiranja 
tj. 20. lipnja 2013. godine i to sljedećim vijećnicima: 
 

1. Tomislav Užarević, dipl.ing.- koalicija HDZ, HSS 
I HSP AS 

2. Drago Barić - koalicija HDZ, HSS I HSP AS 
3. Mirko Sanković, učitelj- koalicija HDZ, HSS I 

HSP AS 
4. Tomislav Bačlija- koalicija HDZ, HSS I HSP AS 
5. Tomislav Komšo- koalicija HDZ, HSS I HSP AS 
6. Pero Aračić, dipl. teolog- kandidacijska lista 

grupe birača 
7. Antonio Kostelac, prof. - kandidacijska lista 

grupe birača 
8. Karlo Hrgota- kandidacijska lista grupe birača 
9. Milan Mirić- SDSS 
10. Milan Prica- SDSS 
11. Krešimir Čulinović- SDP 
12. Gordana Kovačević Poznanović, prof.- SDP 
13. Zoran Žafran- kandidacijska lista grupe birača 
14. Stevo Vukobratović- SDSS 
 

Članak 2. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske 
županije. 
 
KLASA: 021-05/13-01/15 
URBROJ: 2125/11-03-13-08 
Korenica, 20. lipnja 2013.god. 

Predsjedatelj 
Emir Merdić, dipl.iur., v.r. 

 

 
     Na temelju članka 32. i 41. Statuta Općine 
Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske 
županije br.10/13), Općinsko vijeće Općine Plitvička 
Jezera na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 
20. lipnja 2013. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje 

 

Članak 1. 
     U Povjerenstvo za izbor i imenovanje biraju se: 
1. Drago Barić, za predsjednika 
2. Tomislav Komšo, za člana 
3. Milan Mirić, za člana 
 

Članak 2. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,a 
objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske 
županije. 
 
KLASA: 021-05/13-01/15 
UR.BROJ: 2125/11-03-13-04 
Korenica, 20. lipnja 2013.god. 
 

Predsjedatelj 
Tomislav Užarević, dipl. ing., v.r. 

 

 
     Na temelju članka 34. st.1.  Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br.19/13-pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta 
Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-
senjske županije br.10/13) Općinsko vijeće Općine 
Plitvička Jezera  na 1. konstituirajućoj sjednici  
održanoj dana 20. lipnja 2013. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o izboru predsjednika Općinskog vijeća  

Općine Plitvička Jezera 
 

Članak 1. 
     Tomislav Užarević- koalicija HDZ, HSS I HSP AS 
- bira se za predsjednika Općinskog vijeća Općine 
Plitvička jezera. 
 

Članak 2. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,a 
objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske 
županije. 
 
KLASA: 021-05/13-01/15 
URBROJ: 2125/11-03-13-05 
Korenica, 20. lipnja 2013.god. 
 

Predsjedatelj 
Tomislav Užarević, dipl.ing., v.r. 

 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE UDBINA 
 

     Na temelju čl.38. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („NN“ br.33/01, 60/01, 
vjerodostojno tumačenje, 129/05; 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/13 i 19/13 ) i čl.32. Statuta Općine 
Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 
broj 8/13), Općinsko vijeće Općine Udbina na 1. 
konstituirajućoj sjednici održanoj dana 18.06.2013. 
godine donosi 
 

O D L U K U  
o izboru Mandatne komisije 

 
Članak 1. 

     U Mandatnu komisiju biraju se: 
 

1. JOVICA ČORTAN, za predsjednika, 
2. JOSIP SEUČEK, za člana 
3. NIKOLA KALANJ, za člana. 

 
Članak 2. 

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske 
Županije.  
 
KLASA: 021-05/13-01/01 
UR.BROJ: 2125/12-01-13-06 
Udbina, 18. lipnja 2013. god. 
 

Predsjedatelj 
Marija Serdar, v.r. 
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     Na temelju čl.3. Poslovnika Općinskog vijeća 
Općine Udbina (Županijski glasnik 8/13) i čl.32. 
Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-
senjske županije broj 8/13), Općinsko vijeće Općine 
Udbina na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 
18.06.2013. godine donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o izvješću Mandatne komisije 

 
Članak 1. 

     Prihvaća se izvješće Mandatne komisije o 
provedenim izborima za članove Općinskog vijeća 
Općine Udbina.  

 

Članak 2. 
     Ova Zaključak objavit će se u „Županijskom 
glasniku“ Ličko-senjske Županije.  
 
KLASA: 021-05/13-01/01 
UR.BROJ: 2125/12-01-13-07 
Udbina, 18. lipnja 2013. god. 
 

Predsjedatelj 
Marija Serdar, v.r. 

 

 
     Na temelju čl.38. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („NN“ br.33/01, 60/01, 
vjerodostojno tumačenje, 129/05; 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/13 i 19/13 ) i čl.32. Statuta Općine 
Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 
broj 8/13), Općinsko vijeće Općine Udbina na 1. 
konstituirajućoj sjednici održanoj dana 18.06.2013. 
godine donosi 
 

O D L U K U  
o izboru Komisije za izbor i imenovanje 

 
Članak 1. 

     U Komisiju za izbor i imenovanje biraju se: 
 

1. DANE ĐUKIĆ, za predsjednika, 
2. TOMISLAV SERTIĆ, za člana 
3. SAŠA DRAGAŠ, za člana. 

 
Članak 2. 

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske 
Županije.  
 
KLASA: 021-05/13-01/01 
UR.BROJ: 2125/12-01-13-08 
Udbina, 18. lipnja 2013. god. 
 

Predsjedatelj 
Slobodan Bjelobaba, v.r. 

 

 
     Na temelju čl.34. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („NN“ br.33/01, 60/01, 
vjerodostojno tumačenje, 129/05; 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/13 i 19/13 ) i čl.32. Statuta Općine 
Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 
broj 8/13), Općinsko vijeće Općine Udbina na 1. 
konstituirajućoj sjednici održanoj dana 18.06.2013. 
godine donosi 
 

O D L U K U  
o imenovanju Predsjednika Općinskog vijeća 

Općine Udbina 
 

Članak 1. 
     Za Predsjednika Općinskog vijeća Općine Udbina 
bira se gospodin  

 

SLOBODAN BJELOBABA 
 

Članak 2. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske 
Županije.  
 
KLASA: 021-05/13-01/01 
UR.BROJ: 2125/12-01-13-09 
Udbina, 18. lipnja 2013. god. 
 

Predsjedatelj 
Slobodan Bjelobaba, v.r. 

 

 
     Na temelju čl.34. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („NN“ br.33/01, 60/01, 
vjerodostojno tumačenje, 129/05; 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/13 i 19/13 ) i čl.32. Statuta Općine 
Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 
broj 8/13), Općinsko vijeće Općine Udbina na 1. 
konstituirajućoj sjednici održanoj dana 18.06.2013. 
godine donosi 
 

O D L U K U  
o imenovanju Potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Udbina 
 

Članak 1. 
     Za Potpredsjednika Općinskog vijeća Općine 
Udbina bira se gospodin  

 

NIKOLA OREŠKOVIĆ 
 

Članak 2. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske 
Županije.  
 
KLASA: 021-05/13-01/01 
UR.BROJ: 2125/12-01-13-10 
Udbina, 18. lipnja 2013. god. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Slobodan Bjelobaba, v.r. 

 

 
     Na temelju čl.38. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („NN“ br.33/01, 60/01, 
vjerodostojno tumačenje, 129/05; 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/13 i 19/13 ) i čl.32. Statuta Općine 
Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 
broj 8/13), Općinsko vijeće Općine Udbina na 1. 
konstituirajućoj sjednici održanoj dana 18.06.2013. 
godine donosi 
 

O D L U K U  
o izboru Komisije za Statut i Poslovnik 
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Članak 1. 
     U Komisiju za Statut i Poslovnik biraju se: 
 

1. TOMISLAV  SERTIĆ, za predsjednika, 
2. DANICA PRICA, za člana 
3. STANKO MOMČILOVIĆ, za člana. 

 
Članak 2. 

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske 
Županije.  
 
KLASA: 021-05/13-01/01 
UR.BROJ: 2125/12-01-13-11 
Udbina, 18. lipnja 2013. god. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Slobodan Bjelobaba, v.r. 

 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRHOVINE 
 

     Na temelju članka 40. Statuta Općine Vrhovine 
(Prečišćeni tekst) („Županijski glasnik“ Ličko-senjske 
županije 10/13.) a na prijedlog  9 (devet) vijećnika  
zaprimljenog a pod brojem KLASA: 013-03/13-01/4, 
URBROJ: 2125/09-03/02/13-1, urudžbenog upisnika 
Općinsko vijeće Općine Vrhovine na Konstituirajućoj 
sjednici dana 13. lipnja 2013. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o  izboru Mandatnog odbora 

 
Članak 1. 

     Za članove Mandatnog odbora Općinskog vijeća 
Općine Vrhovine izabiru se: 
 

1. Brankica Čudić - za predsjednika 
2. Stevan Bogdanović - za zamjenika predsjednika 
3. Dražen Borić - za člana 
 

Članak 2. 
     Mandatni odbor izabiran je na vrijeme od 4 
godine odnosno do isteka mandata Općinskog 
vijeća Općine Vrhovine, a obavlja poslove 
utvrđene Poslovnikom Općinskog vijeća i Statutom 
Općine Vrhovne. 
 

Članak 3. 
     Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka 
o izboru Mandatnog odbora Općinskog vijeća 
Općine Vrhovne (KLASA; 021-05/09-01/01, 
URBROJ: 2125/09-001/01-09/507). 
 

Članak 4. 
     Sredstva za rad Odbora iz članka 1. ove 
Odluke osiguravaju se u Proračunu Općinskog 
vijeća Općine Vrhovine. 
 

Članak 5. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-
senjske   županije. 
 
KLASA: 021-05/13-01/4 
UR.BROJ: 2125/09-01/01/13-2  
Vrhovine, 13. lipnja 2013.god. 
 

Predsjedavajući 
Emir Merdić ,dipl.iur. v.r. 

 

 
     Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrhovine 
(Prečišćeni tekst) („Županijski glasnik“ Ličko-senjske 
županije 10/13) a na prijedlog 9 (devet) vijećnika 

zaprimljenog pod brojem urudžbenog upisnika 
KLASA: 013-03/13-01/5; URBROJ: 2125/09-
03/02/13-1, Općinsko vijeće Općine Vrhovine na 
Konstituirajućoj sjednici dana 13. lipnja 2013. godine 
donosi 
 

ODLUKU 
o  izboru Odbora za izbor i imenovanja 

 
Članak 1. 

     U Odbor za izbor i imenovanja  Općinskog vijeća 
Općine Vrhovine izabiru se: 
 

1. Jovica Samolov -  za predsjednika 
2. Rade  Čudić -  za člana 
3. Nikola Kmezić - za člana.  
 

Članak 2. 
     Odbor za izbor i imenovanje  bira se na vrijeme 
od 4 godine, a rješava pitanja izbora i imenovanja 
koje obavlja sukladno Statutu i Poslovniku 
Općinsko vijeće Općine Vrhovine. 
 

Članak 3. 
     Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka 
o izboru Odbora za izbor i imenovanja Općinskog 
vijeća Općine Vrhovne, Klasa:021-05/09-01/03, 
Ur: broj: 2125/09-001/01-09/509 od 09.06.2009.       
 

Članak 4. 
     Sredstva za rad Odbora iz članka 1. ove 
Odluke osiguravaju se u Proračunu Općinskog 
vijeća Općine Vrhovine. 
 

Članak 5. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-
senjske   županije. 
 
KLASA: 013-03/13-01/ 5  
UR.BROJ: 2125/09- 01/04/13-2 
Vrhovine, 13. lipnja 2013. god. 
 

Predsjedavajući 
Jovica Samolov, v.r.  

 

 
     Na temelju članka 28. Statuta općine Vrhovne 
(Prečišćeni tekst) («Županijski glasnik» Ličko-senjske 
županije 10/2013.) i članka 31. Poslovnika Općinskog 
vijeća općine Vrhovne («Županijski glasnik» Ličko-
senjske županije 10/2013.), a na prijedlog Odbora za 
izbor i imenovanja Klasa: 013-03/13-01/9, Urbroj:  
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2125/09-03/02/13-1 Općinsko vijeće Općine Vrhovine 
na Konsktituirajućoj sjednici održanoj 13. lipnja 2013. 
godine, donosi  
 

ODLUKU 
o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine 

Vrhovine 
 

Članak 1. 
     Nikola Ivančević, vijećnik Općinskog vijeća 
Općine Vrhovine izabire se za Predsjednika 
Općinskog vijeća Općine Vrhovne na vrijeme od 
četiri godine odnosno do kraja mandata ovog 
Općinskog vijeća. 
 

Članak 2. 
     Predsjednik iz članka 1. ove Odluke, sukladno 
odredbi članka 29. Statuta Općine Vrhovine 
(«Županijski glasnik Ličko-senjske županije» 
10/2013.), dužnost Predsjednika Općinskog vijeća 
općine Vrhovne obavlja volonterski i ima pravo na 

naknadu sukladno Odluci o  koeficijentima za 
izračun plaće Općinskom načelniku, Zamjeniku 
općinskog načelnika i naknade predsjedniku  
Općinskog vijeća Općine Vrhovne. 
 

Članak 3. 
     Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka 
o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine 
Vrhovine (Klasa: 021-05/09-01/05, Urbroj: 
2125/09-000/01-09/512.) 
 

Članak 4. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objaviti će se u «Županijskom glasniku» Ličko-
senjske županije. 
 
KLASA: 013-03/13-01/9 
UR.BROJ: 2125/09-01/01/13-2 
Vrhovne,13. lipnja 2013. god. 
 

Predsjedavajući 
Jovica Samolov, v.r.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„„ŽŽuuppaanniijjsskkii  ggllaassnniikk““  LLiiččkkoo--sseennjjsskkee  žžuuppaanniijjee  

Službeno glasilo Ličko-senjske županije    -    Grada Novalje i Općina: 

Brinje, Donji Lapac, Karlobag, Perušić, Plitvička Jezera, Udbina i Vrhovine 

IIzzddaajjee  ii  ttiisskkaa::    

Ličko-senjska županija - Tajništvo 

GGllaavvnnaa  ii  ooddggoovvoorrnnaa  uurreeddnniiccaa::  

Ankica Blažević, pročelnica Tajništva Ličko-senjske županije 

SSjjeeddiiššttee  UUrreeddnniiššttvvaa::  

Gospić, ul. Dr. Franje Tuđmana 4, tel.: 053/588-207, fax.: 053/572-436 

Pretplata za 2013. godinu iznosi 400,00 kuna, uplata se vrši na žiro-račun broj: 

HR5123400091800009008, model 68, poziv na broj odobrenja 7307-OIB 

„Županijski glasnik“ izlazi prema potrebi. 

Oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost po članku 6. stavku 3. Zakona o porezu  

na dodanu vrijednost 

„Županijski glasnik“ objavljuje se i na web stranici: www.licko-senjska.hr 
 

 

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

