
 Na temelju točke 5. Završnih odrednica Nacionalne strategije za izjednačavanje 

mogućnosti za osobe za invaliditetom („Narodne novine“, broj63/07) i članka 21. Statuta 

Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 4/08-

pročišćeni tekst  i 8/08), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 39.          

sjednici, održanoj  30. ožujka  2009. donijela je 

 

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za osobe sa invaliditetom  

Splitsko-dalmatinske županije 

 

Članak 1. 

 Osniva se Povjerenstvo za osobe sa invaliditetom Splitsko-dalmatinske županije. 

 

Članak 2. 

 

 Zadaća Povjerenstva je poticati i koordinirati sve aktivnosti na području Splitsko-

dalmatinske županije koje za cilj imaju promicanje prava osoba sa invaliditetom, te svojim 

savjetodavnim radom  pomagati Županijskoj Skupštini i drugim njenim tijelima u provedbi 

Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom na lokalnoj razini. 

 

U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo: 

- prati i potiče provedbu Nacionalne politike za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa 

invaliditetom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 

 

- prati stanje i razmatra pitanja s ostvarivanjem i zaštitom Ustavom, zakonom i drugim 

propisima zajamčenih  prava osoba sa invaliditetom, 

 

- razmatra predstavke kojima se ukazuje na pojedinačne slučajeve diskriminacije 

osoba sa invaliditetom  i nadležnim tijelima predlaže mjere njihova uklanjanja, 

  

- potiče oblikovanje i provedbu programa i aktivnosti obrazovne, informativne i 

promidžbene naravi usmjerene na promicanje prava osoba sa invaliditetom, 

 

- predlaže i poduzima i druge mjere i aktivnosti  pospješivanja ostvarivanja prava 

osoba sa invaliditetom. 

Članak 3. 

 

 U Povjerenstvo se imenuju: 

 

 1. Mario Sičić,  za člana, HVIDR-a Split 

 2. Smiljana Žužul,  za člana,  Centar za socijalnu skrb, 

 3. Marija Jelinović,  za člana, Obiteljski centar, 

 4. Sovjetka Longo,  za člana,  Ured državne uprave u SDŽ Split, 

 5. Senka Mrkonjić,  za člana,  Udruga osoba sa invaliditetom, 

 6. Ranko Pandža,  za člana,  ZU HVIDR-a SDŽ, 

 7. Aleksandra Hajdić, za člana, Hrvatski zavod za zapošljavanje 

 8. Nela Norac-Kevo, za člana, djelatnica  Splitsko-dalmatinske županije, 

 9. Vesna Zec, za člana, pročelnica Upravnog djela za socijalnu skrb i zdravstvenu   

                                                          zaštitu Grada Splita, 

          10. Ante Raos, za člana, Udruga tjelesnih invalida „Toms“ Trogir. 



 

 Povjerenstvo će na prvoj sjednici izabrati predsjednika /cu. 

 

Članak 4. 

 

 U svoj rad Povjerenstvo može uključiti priznate stručnjake iz područja promicanja 

prava osoba sa invaliditetom. 

 

Članak 5. 

 

 Mandat članova Povjerenstva, od trenutka imenovanja, traje četiri godine. 

 

Članak 6. 

 

 Sredstva za rad Povjerenstva kao i naknade vanjskim članovima Povjerenstva osigurati 

će se u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, o čemu će Županijsko poglavarstvo 

donijeti posebnu Odluku. 

 

Članak 7. 

 

 Administrativno-tehnički poslovi obavljati će se u Upravnom odjelu za zdravstvo i 

socijalnu skrb. 

 

      Članak 8. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku 

Splitsko-dalmatinske županije“. 
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Split, 30. ožujka 2009. 

 

                    PREDSJEDNIK  

                     ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

 

                   Živko Nenadić, v.r.  

 

 


