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usklañivanju djelatnosti Doma zdravlja Novalja sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ….……….. 
 

16/12 
75. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Korenica o 

usklañivanju djelatnosti Doma zdravlja Korenica sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti …..……… 
 

16/12 
76. I. Izmjene i dopune Proračuna Ličko-senjske županije za 2012. godinu ……………………..…. 16/12 
77. Odluka o  I. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2012. godinu 16/12 
78. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrñivanje bilančnih prava za 

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva  
Ličko-senjske županije u 2012. godini …………………………………………………………..…... 

 
 

16/12 
79. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrñivanje bilančnih prava za 

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola  i učeničkih 
domova Ličko-senjske županije u 2012. godini …………………………………………………..… 

 
 

16/12 
80. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Srednje škole Otočac o prodaji 

nekretnine …………………………………………………………………………………………..….. 
 

16/12 
81. Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu 

gospodarskog korištenja za uzgoj kalifornijske pastrve na lokacijama Lukovo Šugarje  
i Jablanac ……………………………………………………………………………………….………. 

 
 

16/12 
82. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Otočac ….…. 16/12 
83. Odluka o izmjeni Odluke o odreñivanju osnovice i koeficijenta za izračun plaća i naknade te 

ostvarivanja drugih prava iz rada izvršnih čelnika Ličko-senjske županije ………………………. 
 

16/12 
84. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora  

o koncesijama na pomorskom dobru na području Ličko-senjske županije …………………….... 
 

16/12 
85. Zaključak po Izvješću o provedbi projekta “Razvoj investicijskog okruženja” u Ličko-senjskoj 

županiji i pravu korištenja znaka “CIFR” ………………………………………………………..…… 
 

16/12 
86. Zaključak po Izvješću o provedbi odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru danom u 

koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja u 2012. godini …………………………………..…… 
 

16/12 
87. Zaključak o odricanju od prava prvokupa – vlasnice Milene Vasić iz Velike Mlake …….……… 16/12 
88. Odluka o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 

gospodarskog korištenja za marikulturu  na području Velebitskog kanala - područje ispred 
uvala Trsina i Tvrduša te Bilančevica i Bočarije Vele (Grad Senj) i ispred uvala Vela i Mala 
Črnika te Marasovka i Pečci (Općina Karlobag) ……………………………………………………. 

 
 
 

18/12 
89. Proračun Ličko-senjske županije za 2013. godinu …………………………………………………. 

� Odluka o davanju suglasnosti na Financijski  plan Županijske  uprave za  ceste  Ličko-
senjske  županije za  2013.  godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu i financijski  
plan projekata – investicija 2013.-2015.  

20/12 

90. Odluka o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2013. godinu ……………………… 20/12 
91. Odluka o III. dopuni Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za razdoblje  

od 2011. – 2013. godine ………………………………………………………………………………. 
 

20/12 
92. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog 

korištenja ureñene javne plaže „Banja“ k.o. Jablanac …………………………… 
 

20/12 
93. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Opće bolnice Gospić ……….. 20/12 
94. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o brisanju djelatnosti, usklañivanju djelatnosti i 

proširenju djelatnosti Doma zdravlja Gospić ………………………………………………………... 
 

20/12 
   

3 



95. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za 
decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2012. godini ……... 

 
20/12 

96. Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi, tehničkoj i prometnoj kulturi, sportu, 
informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama grañana Ličko-senjske županije  
za 2013. godinu ………………………………………………………………………………………… 

 
 

20/12 
97. Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesija na pomorskom dobru  

 u svrhu gospodarskog korištenja za luke posebne namjene …………………………………….. 
 

20/12 
98. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja zaštite i spašavanja na području Ličko-senjske 

županije za 2012. godinu ……………………………………………………………………………… 
� Analiza stanja zaštite i spašavanja u Ličko-senjskoj županiji za 2012. godinu 

 
20/12 

99. Zaključak o prihvaćanju Smjernica razvoja sustava zaštite i spašavanja na području  
Ličko-senjske županije u 2013. godini …………………………………………………………..…... 
� Smjernice razvoja sustava zaštite i spašavanja na području Ličko-senjske županije u 
2013. godini  

 
20/12 

100. Zaključak o prihvaćanju Programa rada s financijskim planom Županijskog savjeta mladih 
Ličko-senjske županije za 2013. godinu …………………………………………………………….. 

 
20/12 

101. Zaključak o odricanju od prava prvokupa u predmetu ponude vlasnice Miroslave Vaksman … 20/12 
102. Zaključak o odricanju od prava prvokupa u predmetu ponude vlasnika Stanislava Mihinjača .. 20/12 
103. Zaključak o odricanju od prava prvokupa u predmetu ponude vlasnika Stanislava Mihinjača .. 20/12 

 

 

                        AAKKTTII  ŽŽUUPPAANNAA  LLIIČČKKOO--SSEENNJJSSKKEE  ŽŽUUPPAANNIIJJEE 
 

1. Zaključak o odricanju prava prvokupa nekretnina u predmetu vlasnice Olge Borić …………… 1/12 
2. Zaključak o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Lučke uprave Senj na Izmjene i dopune 
Prihoda Lučke uprave Senj u 2011. godini i Izmjene i dopune rashoda Lučke uprave Senj za 
2011. godinu ……………………………………………………………………………………….. 

 
 

1/12 
3. Odluka o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko-senjske županije ………. 2/12 
4. Plan prijma službenika i namještenika u upravna tijela Ličko-senjske županije za 2012. god. 2/12 
5. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić ………. 2/12 
6. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma 
zdravlja Gospić ………………………………………………………………………………………... 

 
2/12 

7. Rješenje o imenovanju Županijskog tima za provedbu projekta „Razvoj investicijskog 
okruženja“ ……………………………………………………………………………………………... 

 
2/12 

8. Zaključak o odricanju prava prvokupa nekretnina u predmetu ponude Zdravka Bićanića ….… 2/12 
9. Zaključak o odricanju od prava prvokupa nekretnina u predmetu ponude Ranke Taušanović 2/12 
10. Zaključak o odricanju od prava prvokupa nekretnina u predmetu ponude Dušanke Končar ... 2/12 
11. Zaključak o odricanju od prava prvokupa nekretnina u predmetu ponude Nedjeljke Hrnjak  … 2/12 
12. Zaključak o odricanju od prava prvokupa nekretnina u predmetu ponude Stake Gulan ……… 2/12 
13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Tajništva Ličko-senjske županije za 2011. godinu … 2/12 
14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2011. 

godinu ………………………………………………………………………………………………….. 
 

2/12 
15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta za europske integracije Ličko-senjske 

županije za 2011. godinu …………………………………………………………………………….. 
 

2/12 
16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Kabineta župana za 2011. godinu …………………… 2/12 
17. Zaključak o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene 

službe u djelatnosti medicine rada ………………………………………………………………….. 
 

2/12 
18. Odluka o pokroviteljstvu nad V. Sajmom poslova Ličko-senjske županije ……………………… 3/12 
19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odreñivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja 

i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Ličko-senjskoj županiji …………………. 
 

3/12 
20. Odluka o proglašenju elementarne nepogode za područje Općine Karlobag …………………..  3/12 
21. Odluka o proglašenju elementarne nepogode za područje Grada Senja …..…………………..  3/12 
22. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija  Zavoda za 

socijalnu skrb u Ličko-senjskoj županiji i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na 
drva u prvom tromjesečju 2012. godine ……………………………………………………………. 

 
 

3/12 
23. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Doma za starije 

i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u prvom tromjesečju 2012. godine …………………. 
 

3/12 
24. Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane 

funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije za prvo tromjesečje 2012. godine …. 
 

3/12 
25. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrñivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog 

financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u prvom 
tromjesečju 2012. godine …………………………………………………………………..………… 

 
 

3/12 
26. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrñivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog 

financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske 
županije u prvom tromjesečju 2012. godine ……………………………………………..………… 

 
 

3/12 
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27. Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti  na području Ličko-senjske županije  
za 2012. godinu ……………………………………………………………………………………….. 
� Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca, štetnih 
glodavaca – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području Ličko-senjske županije  

      za 2012. godinu  (Obrasci u prilogu ovog Programa nalaze se u Upravnom odjelu za 
     društvene djelatnosti)  

 
3/12 
 
 
 
 

28. Rješenje o imenovanju Komisije za distribuciju decentraliziranih planiranih financijskih 
sredstava za kapitalne projekte, tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola u 2012. g. .. 

 
3/12 

29. Rješenje o imenovanju Komisije za distribuciju decentraliziranih planiranih financijskih 
sredstava za kapitalne projekte, tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola i učeničkih 
domova u 2012. godini ……………………………………………………………………………….. 

 
 

3/12 
30. Rješenje o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb Ličko-senjske županije ……………. 3/12 
31. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za upravljanje provedbom Programa razvoja 

voćarstva na području Ličko-senjske županije 2010.-2013. godine …………………………….. 
 

3/12 
32. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta … 3/12 
33. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu  

Ličko-senjske županije ……………………………………………………………………………….. 
 

3/12 
34. Zaključak o odricanju prava prvokupa u predmetu ponude vlasnika Zdenka Matešića ………. 3/12 
35. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za gospodarstvo Ličko-senjske 

županije za 2011. godinu …………………………………………………………………………….. 
 

3/12 
36. Zaključak o davanju suglasnosti na Sporazume sklopljene izmeñu Zavoda za hitnu medicinu 

Ličko-senjske županije o prijenosu opreme, vozila i prostora Domova zdravlja na Zavod za 
hitnu medicinu Ličko-senjske županije ……………………………………………………………… 

 
 

3/12 
37. Zaključak o davanju suglasnosti na Sporazum o korištenju poslovnog prostora Opće bolnice 

Gospić za obavljanje djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije ………….. 
 

3/12 
38. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić ………….. 3/12 
39. Zaključak o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Lučke uprave Novalja na Program rada  

i Financijski plan Lučke uprave Novalja za 2011. godinu ……………………………………….... 
 

3/12 
40. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Službe za financije Ličko-senjske županije za 2011. 

godinu ………………………………………………………………………………………………….. 
 

3/12 
41. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i 

prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije za 2011. godinu ………………….                                                                       
 

3/12 
42. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o odobrenju sklapanja ugovora o najmu za dva 

stana u vlasništvu Opće bolnice Gospić ……………………………………………………………. 
 

3/12 
43. Zaključak o odricanju prava prvokupa u predmetu ponude vlasnika Špire Uvodića ………….. 3/12 
44. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja 

Gospić ………………………………………………………………………………………………….. 
 

3/12 
45. Odluka o pokroviteljstvu Stručno-edukativnog seminara «Zdravstveni aspekti sigurnosti  

u predškolskim ustanovama» ………………………………………………………………………... 
 

4/12 
46. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Perušić . 5/12 
47. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ličko-senjskoj 

županiji za 2012. godinu ………………………………………………………………………….….. 
 

7/12 
48. Plan Operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku Hrvatsku, a za područje Ličko-senjske županije za 2012. godinu … 
 

7/12 
49. Zaključak o prihvaćanju Ugovora o provoñenju Programa praćenja kakvoće mora na 

morskim plažama u Ličko-senjskoj županiji za 2012. godinu ……………………………………. 
 

7/12 
50. Zaključak o odobrenju uporabe grba Ličko-senjske županije tvrtki Tin-marketing d.o.o. iz 

Varaždina ………………………………………………………………………………………………. 
 

7/12 
51. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke Školskog odbora Osnovne 

škole S.S. Kranjčevića Senj o davanju u zakup školskog igrališta ………………………………. 
 

7/12 
52. Zaključak o davanju suglasnosti  na Odluku o odobrenju sklapanja ugovora o najmu stana u 

ulici I.B. Karlovića br. 11 u Gospiću …………………………………………………………………. 
 

7/12 
53. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Gimnazije Gospić …………. 7/12 
54. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Otočac …….. 7/12 
55. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Luke 

Perkovića Brinje ……………………………………………………………………………………….. 
 

7/12 
56. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Donji Lapac 7/12 
57. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Dr. Franje 

Tuñmana, Korenica …………………………………………………………………………………… 
 

7/12 
58. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole  

„Anž Frankopan“ Kosinj ….…………………………………………………………………………… 
 

7/12 
59. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Lovinac …… 7/12 
60. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Zrinskih i 

Frankopana, Otočac ……………………………………………………………………………...…... 
 

7/12 
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61. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Plitvička 
Jezera  …………….……………………………………………………………………………...……. 

 
7/12 

62. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Silvija 
Strahimira Kranjčevića Senj …………………………………………………………………...……. 

 
7/12 

63. Zaključak o odricanju prava prvokupa nekretnine u predmetu ponude vlasnika Mate Talaja . 7/12 
64. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2012. godinu na području Ličko-senjske 

županije ………………………………………………………………………………………………… 
 

8/12 
65. Pravilnik o odobravanju bespovratnih potpora za poticanje razvoja udruga /zadruga na 

području Ličko-senjske županije ……………………………………………………………………. 
 

8/12 
66. Pravilnik o odobravanju bespovratnih potpora razvoju ekološke proizvodnje na području 

Ličko-senjske županije ……………………………………………………………………………….. 
 

8/12 
67. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole  

A.G. Matoša, Novalja …………………………………………………………………………………. 
 

8/12 
68. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole  

Perušić …………………………………………………………………………………………………. 
 

8/12 
69. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Kralja 

Tomislava, Udbina ……………………………………………………………………………………. 
 

8/12 
70. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Karlobag …. 8/12 
71. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Srednje škole Pavla Rittera 

Vitezovića u Senju ……………………………………………………………………………………. 
 

8/12 
72. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Srednje škole  

Plitvička Jezera, Korenica ………………………………………………………………………….... 
 

8/12 
73. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Strukovne škole Gospić ….. 8/12 
74. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Školskog odbora Osnovne škole Luke 

Perkovića, Brinje o davanju u zakup prostora zgrade PŠ Letinac ………………………………. 
 

8/12 
75. Zaključak o davanju suglasnosti na  Prijedlog Odluke Školskog odbora Osnovne škole Luke 

Perkovića, Brinje o davanju u zakup prostora zgrade PŠ Vodoteč ……………………………… 
 

8/12 
76. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća  

Ličko-senjske županije ……………………………………………………………………………….. 
 

8/12 
77. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Izvješća o izvršenju financijskog plana Lučke 

uprave Senj za  2011. godinu ……………………………………………………………………….. 
 

8/12 
78. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Izvješća o izvršenju financijskog plana Lučke 

uprave Novalja za  2011. godinu …………………………………………………………………… 
 

8/12 
79. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavoda za socijalnu skrb  

u Ličko-senjskoj županiji za 2011. godinu ………………………………………………………..… 
 

8/12 
80. Zaključak o usvajanju Izvješća o broju koncesija, prikupljenim sredstvima te načinu 

sredstava za upravljanje pomorskim dobrom u 2011. godini na području Ličko-senjske 
županije ………………………………………………………………………………………………… 

 
 

8/12 
81. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Senj na zaključivanje Ugovora za izvoñenje 

radova na II. fazi izgradnje poslovne zgrade Lučke uprave Senj ………………………………... 
 

9/12 
82. Odluka o rasporedu sredstava tekuće pomoći iz Državnog proračuna RH za 2012. godinu 

gradovima i općinama Ličko-senjske županije koji nisu izravni korisnici pomoći iz Državnog 
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7. Izvješće o izvršenju Programa grañenja objekata i ureñaja komunalne infrastrukture za 2011. 
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10. Program javnih potreba u kulturi za 2012. godinu ………………………………………………… 9/12 
11. Odluka o socijalnoj skrbi u Općini Donji Lapac ……………………………………………………. 9/12 
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9/12 
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Dvostranog sporazuma o podjeli troškova vezano za provedbu projekta „Gospodarenje 
vodoopskrbnim sustavom na području Općine Donji Lapac“ …………………………..…………  
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30. 
 
Program grañenja objekata i ureñaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu u  
Općini Donji Lapac ……………………………………………………………………………………. 
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20. Odluka o rasporeñivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Karlobag u 2013. godini …………………………………………………………….. 
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21. Odluka o priključenju na komunalne vodne grañevine …………………………………..………… 16/12 
22. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna ……………………………………………………………… 23A/12 
23. Proračun Općine Perušić za 2013. godinu ………………………………………………………….. 23A/12 
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28. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na području 
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29. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini …………….. 23A/12 
30. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini ……………………………………. 23A/12 
31. Program javnih potreba udruga grañana Općine Perušić za 2013. godinu ……………………... 23A/12 
32. Program predškolskog odgoja Općine Perušić za 2013. godinu …………………………………. 23A/12 
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za 2013. godinu ………………………………………………………………………………………… 
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31. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja …………………………… 17/12 
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za 2012. godinu ......................................................................................................................... 
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45. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
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51. Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Plitvička Jezera za 2012. godinu ……………. 18/12 
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18/12 
53. Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na 

području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2012. godini ………………….. 
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„Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 
Službeno glasilo Ličko-senjske županije    -    Grada Novalje i Općina: 
Brinje, Donji Lapac, Karlobag, Perušić, Plitvička Jezera, Udbina i Vrhovine 
Izdaje i tiska:  
Ličko-senjska županija - Tajništvo 
Glavna i odgovorna urednica: 
Ankica Blažević, tajnica Ličko-senjske županije 
Sjedište Uredništva: 
Gospić, ul. Dr. Franje Tuñmana 4, tel.: 053/588-207, fax.: 053/572-436 
Pretplata za 2012. godinu iznosi 400,00 kuna, uplata se vrši na žiro-račun broj: 
2340009-1800009008, model 68, poziv na broj odobrenja 7307-OIB 
„Županijski glasnik“ izlazi prema potrebi. 
Osloboñen 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 
 

 


