
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

Temeljem odredbe članka 65. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije 
br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18) Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana 
Istarske županije dana 10. srpnja 2019. godine donosi 

 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga i drugih ovisnosti 

Istarske županije 
 
 

I. 
 
Za članove Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga i drugih ovisnosti Istarske županije 
imenuju se: 
 

1. Helena Mitrović - Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, za predsjednicu 
2. Ante Ivančić, dr.med.- Istarski domovi zdravlja, za potpredsjednika 
3. Goran Strnišćak - Policijska uprava istarska 
4. Iztok Krbec - Županijski sud u Puli 
5. Vlado Sirotić - Županijsko državno odvjetništvo u Puli 
6. Gianna Buić – koordinatorica programa prevencije u sustavu socijalne skrbi IŽ 
7. Ines Puhar - Centar za socijalnu skrb Pazin - Podružnica Obiteljski centar  
8. Pavo Marinović – koordinator za rehabilitaciju odraslih u sustavu soc.skrbi IŽ 
9. Ljiljana Rotar – koordinatorica za osnovne škole u Istarskoj županiji  
10. Vesna Poropat – koordinatorica za srednje škole u Istarskoj županiji 
11. Tiziana Zovich Stanić - predstavnica talijanskih vrtića i škola u Istarskoj županiji 

 
II. 

 
  Povjerenstvo kao savjetodavno-koordinacijsko tijelo obavlja sljedeće poslove: 
 
- koordinira, planira i prati provedbu programa na području prevencije, liječenja i 

suzbijanja zlouporabe droga i drugih ovisnosti na razini lokalne zajednice 
- priprema izvješća i prijedloge koji se odnose na pojavu zlouporabe droga i drugih 

ovisnosti za potrebe župana Istarske županije, 
- surađuje s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo - Uredom za suzbijanje zlouporabe 

droga ;Povjerenstvom za suzbijanje zlouporabe droga RH; Službom za prevenciju, 
izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja Zavoda za javno 
zdravstvo Istarske županije; tijelima državne vlasti i jedinicama lokalne i 
područne(regionalne) samouprave; Savjetom za zdravlje Istarske županije; Savjetom za 
socijalnu skrb Istarske županije; Timom za zdravlje Istarske županije; ustanovama 
socijalne skrbi, zdravstvenim, odgojnim, obrazovnim, kulturnim i drugim ustanovama, 
vjerskim zajednicama, udrugama, zakladama, sredstvima javnog priopćavanja te 
pravnim osobama i pojedincima koji djeluju na području prevencije, liječenja i 
rehabilitacije ovisnika, 

- razrađuje provedbu Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na županijskoj 
razini, donosi županijski program rada na prevenciji i liječenju ovisnika, izrađuje prijedlog 
Akcijskog plana za suzbijanje zlouporabe droga na području Istarske županije, 

- koordinira, planira i prati provedbu županijskog Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe 
droga na području Istarske županije, 

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Župan Istarske županije.   
 

 



 

III. 
 

Članovima Povjerenstva pripada pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu i troškove 
prijevoza. 

 Naknada za rad određuje se u iznosu od 300,00 kuna za članove i 400,00 kuna za 
predsjednika/icu Povjerenstva, po sjednici Povjerenstva kojoj prisustvuju.  

Naknada za troškove prijevoza određuje se u iznosu cijena vozne karte javnog 
mjesnog ili međumjesnog prijevoza od mjesta prebivališta do mjesta održavanja sjednice 
Povjerenstva. 
 Naknada za rad i troškovi prijevoza isplaćuju se iz sredstava Proračuna Istarske 
županije, na temelju evidencije prisustvovanja sjednicama Povjerenstva. 
 Troškovi učinjeni u obavljanju pojedinog posla iz propisanoga djelokruga poslova 
Povjerenstva, isplaćuju se iz sredstava Istarske županije na temelju odgovarajućeg naloga 
Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije. 

 
IV. 

 Članovi Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga imenuju se na mandat 
od 4 (četiri) godine. 
 

V. 
 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u narednom broju 
„Službenih novina Istarske županije“. 
 
 
 
KLASA: 550-01/19-01/06 
URBROJ: 2163/1-01/8-19-02 
Pula, 10. srpnja 2019. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
 

Zamjenik župana koji  
obnaša dužnost župana 

Fabrizio Radin 
 
Dostaviti: 
1. Imenovanim članovima Povjerenstva 
2. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb IŽ 
3. Upravni odjel za proračun i financije IŽ 
4. Pismohrana, ovdje 
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