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Članak 7. 
     Sredstva za sufinanciranje obrazovnog materijala 
biti će isplaćena iz Proračuna Grada Novalje za 2019. 
godinu sa stavke Sufinanciranje udžbenika učenika 
osnovne i srednje škole. 
  

Članak 8. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske 
županije. 

KLASA: 402-07/19-01/11 
URBROJ: 2125/06-01/01-19-1 
Novalja, 08. srpnja 2019. godine 
 
                                                                                   Gradonačelnik 
                                                          Ante Dabo, dipl.pravnik, v.r. 
_____________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 
 

AKTI VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE  

U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI 

 
     Na temelju članka 17. točke 4. Statuta Vijeća 
srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji 
(„Županijski glasnik” br. 21/06) na konstituirajućoj 
sjednici održanoj 17. lipnja 2019. godine u Gospiću, 
Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj 
županiji, donijelo je 
 

O D L U K U 
o izboru Povjerenstva za provedbu izbora 

predsjednika i zamjenika predsjednika  
Vijeća srpske nacionalne manjine  

u Ličko-senjskoj županiji 
 

I. 
     U Povjerenstvo za provedbu izbora predsjednika i 
zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne ma- 
njine u Ličko-senjskoj županiji (dalje: Povjerenstvo) 
biraju se : 
 
 1.  Milan Uzelac, dipl. ing. polj. - za predsjednika, 
 2.  Nikola Lalić, prof. - za člana, 
 3.  Dušan Đukić, za člana. 
 

II. 
     Zadatak Povjerenstva je da pripremi glasačke listi- 
će za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika 
Vijeća srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj žu- 
paniji, provede postupak glasovanja i utvrdi rezultate 
glasovanja. 
 

III. 
     Ova Odluka objavit će se u „Županijskom glasniku” 
Ličko-senjske županije. 
 
BROJ: 1/2019 
Gospić, 17. lipnja 2019. godine 
 
                                                                                      Predsjedatelj 
                                                            Milorad Delić, bacc.iur., v.r. 
_____________________________________________________ 
 

     Na temelju članka 20. Statuta Vijeća srpske nacio-
nalne manjine u Ličko-senjskoj županiji („Županijski 
glasnik” br. 21/06) na konstituirajućoj sjednici održa-
noj 17. lipnja 2019. godine u Gospiću, Vijeće srpske 
nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji, donijelo 
je  
 

O D L U K U 
o izboru predsjednika Vijeća srpske nacionalne 

manjine u Ličko-senjskoj županiji 
 

I. 
     Za predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine 
u Ličko-senjskoj županiji bira se Stanko Momčilović, 
ing. strojarstva iz Udbine. 

II. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Županijskom glasniku” Ličko-senjske 
županije. 
 
BROJ: 2/2019 
Gospić, 17. lipnja 2019. godine 
 
                                                                                      Predsjedatelj 
                                                            Milorad Delić, bacc.iur., v.r. 
_____________________________________________________ 
 

     Na temelju članka 21. Statuta Vijeća srpske nacio-
nalne manjine u Ličko-senjskoj županiji („Županijski 
glasnik” br. 21/06) na konstituirajućoj sjednici održa-
noj 17. lipnja 2019. godine u Gospiću, Vijeće srpske 
nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji, donijelo 
je  
 

O D L U K U 
o izboru zamjenice predsjednika Vijeća srpske 
nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji 

 
I. 

     Za zamjenicu predsjednika Vijeća srpske naciona-
lne manjine u Ličko-senjskoj županiji bira se Brankica 
Čudić iz Vrhovina. 
 

II. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Županijskom glasniku” Ličko-senjske 
županije. 
 
BROJ:  3/2019 
Gospić, 17. lipnja 2019. godine 
 
                                                                                        Predsjednik 
                                       Stanko Momčilović, ing.strojarstva, v.r. 
_____________________________________________________ 

 
     Na temelju članka 17. i 19. Statuta Vijeća srpske 
nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji („Župa-
nijski glasnik” br. 21/06) na konstituirajućoj sjednici 
održanoj 17. lipnja 2019. godine u Gospiću, Vijeće 
srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji, 
donijelo je  
 

O D L U K U 
o izboru tri člana Predsjedništva Vijeća srpske 
nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji 

 
I. 

     U Predsjedništvo Vijeća srpske nacionalne manji-
ne u Ličko-senjskoj županiji, osim predsjednika Vije-
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ća i zamjenice Predsjednika Vijeća, koji su članovi 
Predsjedništva po funkciji, za članove biraju se:   
 

1. Nikola Lalić iz  Korenice, 
2. Milorad  Delić iz  Vrhovina, 
3. Milan  Knežević iz Donjeg Lapca. 

 
II. 

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Županijskom glasniku” Ličko-senjske 
županije. 
 
BROJ:  4/2019 
Gospić, 17. lipnja 2019. godine 
 
                                                                                        Predsjednik 
                                       Stanko Momčilović, ing.strojarstva, v.r. 
_____________________________________________________ 
 

     Na temelju članka 17. i 18. Statuta Vijeća srpske 
nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji („Župa-
nijski glasnik” br. 21/06) na konstituirajućoj sjednici 
održanoj 17. lipnja 2019. godine u Gospiću, Vijeće 
srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji, 
donijelo je  
 

O D L U K U 
o izboru delegata u Skupštinu  

Srpskog narodnog Vijeća  
 

I. 
     Za delegate u Skupštinu Srpskog narodnog Vijeća 
biraju se:   
 

1. Stanko Momčilović iz Udbine, 
2. Brankica  Čudić iz Vrhovina, 
3. Milan  Prica  iz  Korenice. 

 
II. 

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Županijskom glasniku” Ličko-senjske 
županije. 
 
BROJ:  5/2019 
Gospić, 17. lipnja 2019. godine 
 
                                                                                        Predsjednik 
                                       Stanko Momčilović, ing.strojarstva, v.r. 
_____________________________________________________ 

 

     Na temelju članka 17. i 18. Statuta Vijeća srpske 
nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji („Župa-
nijski glasnik” br. 21/06) na konstituirajućoj sjednici 
održanoj 17. lipnja 2019. godine u Gospiću, Vijeće 
srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji, 
donijelo je  
 

O D L U K U 
o pristupanju  Vijeća srpske nacionalne manjine  

u Ličko-senjskoj županiji Koordinaciji  
vijeća srpske nacionalne manjine za  

područje Republike Hrvatske 
 

I. 
     Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj 
županiji, u cilju usklađivanja ili unapređivanja zajedni-
čkih interesa te usuglašavanja stavova o pitanjima iz 
svog djelokruga rada, donosi Odluku o pristupanju 
Vijeća srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj 
županiji Koordinaciji Vijeća srpske nacionalne manjine 
za područje Republike Hrvatske. 
  

II. 
     Nakon stupanja na snagu ove Odluke, predsjednik 
Vijeća ovlašten je potpisati Sporazum o osnivanju 
Koordinacije Vijeća srpske nacionalne manjine za po-
dručje Republike Hrvatske. 
 

III. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Županijskom glasniku” Ličko-senjske 
županije. 
 
BROJ:  6/2019 
Gospić, 17. lipnja 2019. godine 
 
                                                                                        Predsjednik 
                                       Stanko Momčilović, ing.strojarstva, v.r. 
_____________________________________________________ 

 
 
 


