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ŽUPAN

01 16 82

Na temelju točke 21. Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora („Narodne novine“ broj 92/08) i članka 27. 
Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 4/13) župan Zadarske 
županije dana 19. travnja 2016. godine, d o

RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA
o imenovanju zapovjednika, zamjenika zapovjednika, članova i zamjenika članova Operativnog centra Zadarske 

županije za provedbu Plana intervencija 
kod iznenadnog onečišćenja mora u Zadarskoj županiji

U točki II. Rješenja o imenovanju zapovjednika, zamjenika zapovjednika, članova i zamjenika članova Operativnog centra 
Zadarske županije za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Zadarskoj županiji („Službeni glasnik 
Zadarske županije“ broj 24/15) podtočke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

„ Siniša Filipović, član, predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zadar Državne uprave za zaštitu i spašavanje“
„ Miroslav Andrić, zamjenik člana, predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zadar Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje“.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

Župan
Stipe Zrilić, mag. iur.

ŽUPAN

01 16 45

Temeljem članka 27. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 
14/13) župan Zadarske županije dana 19. travnja 2016.  godine, d o n o s i

o osnivanju i imenovanju članova Koordinacijskog tijela za promi
djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji na području Zadarske županije 

Ovom odlukom osniva se Koordinacijsko tijelo za promicanje prava male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji na 
području Zadarske županije.

a  osnivanja Koordinacijskog tijela je okupiti sve relevantne dionike s polja zaštite prava male djece s poteškoćama u 
razvoju i njihovih obitelji u Zadarskoj županiji kako bi se strukturno i institucionalno provele sve relevantne inicijative 

va male djece s teškoćama u razvoju, i to posebno  predstavnike jedinica područne i lokalne samouprave, 
ustanova iz područja zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, znanstvene zajednice, ureda državne uprave, 
organizacija civilnog društva te istaknute pojedince koji se u svom radu susreću s predmetnom problematikom. 

Glavni cilj Koordinacijskog tijela je uspostaviti cjeloviti i održivi sustav podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim 
obiteljima na području Zadarske županije. 


