
Na temelju članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09 
i 4/13) i Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga za razdoblje 2012.- 2017. Vlade Republike Hrvatske, 
Županijska Skupština Šibensko-kninske županije, na ___ . sjednici, od ____________ 2015. godine, d o n o s i 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga, 

za područje Šibensko-kninske županije 

1. Imenuje se Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, za područje Šibensko-kninske županije, u 
sastavu: 

1. Suzi Vatavuk - Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije - za predsjednicu 
2. Zora Jurin – Voditeljica službe za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ZZJZ 

Šibensko-kninske županije – za člana 
3. Neda Šunjerga – Voditeljica službe školske i adolescentne medicine ZZJZ Šibensko-kninske županije – 

za člana 
4. Marica Spahija – Viši stručni suradnik za zdravstvo i socijalnu skrb u Šibensko-kninskoj županiji 
5. Zorana Vrbičić – Voditeljica školskih preventivnih programa osnovnih škola u Šibensko-kninskoj 

županiji – za člana 
6. Jadranka Novaković – Voditeljica školskih preventivnih programa srednjih škola u Šibensko-kninskoj 

županiji – za člana 
7. Tanja Vukelić – Psiholog u Centru za socijalnu skrb Drniš – za člana 
8. Marija Šimunović – Socijalna radnica u Centru za socijalnu skrb Knin – za člana 
9. Sanja Kale – Socijalni pedagog u Centru za socijalnu skrb Šibenik – za člana 
10. Tonka Mikulandra – Ravnateljica G. D. Crvenog križa Šibenik – za člana 
11. Boris Mijakovac – Voditelj psihološkog savjetovališta G.D. Crvenog križa Drniš – za člana 
12. Tatjana Jukić – Viša stručna savjetnica u Općinskom državnom odvjetništvu Šibenik – za člana 
13. Gina Lugović – Povjerenstvo za unaprijeđenje usluga za djecu i njihove obitelji Šibensko-kninske 

županije – za člana 
14. Sanja Baljkas – Djelatnik za prevenciju u Policijskoj upravi Šibensko-kninskoj - za člana 
15. Anela Čulav – Viša stručna savjetnica za tretman, kaznionica i zatvor u Šibeniku – za člana 
16. Ante Cigić – Savjet mladih Šibensko-kninske županije – za člana 
17. Katarina Požar – Savjet mladih Šibensko-kninske županije – za člana 

 

2. Povjerenstvo se imenuje kao koordinativno i savjetodavno tijelo u području suzbijanja zlouporabe droga i kao 
nositelj aktivnosti sukladno nacionalnoj strategiji. 

3. Ovo rješenje će se objaviti u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“. 

 

Klasa: 119-01/15-01/ 

Urbroj: 2182/1-01-15-1 

Šibenik, _______________ 2015. 
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