
 Na temelju članka 48. stavak 1. i 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (reginalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 

32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, 

br. 11/09 i 7/10), Župan Splitsko-dalmatinske županije 25. listopada 2010. donio je  

 

 

ODLUKU 

o imenovanju Županijskog stručnog povjerenstva za određivanje 

 osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi 

 

 

I.  

 Osniva se Županijsko stručno povjerenstvo za određivanje potrebe osobnih pomoćnika 

i pomoćnika u nastavi u osnovnim školama kojima je osnivač Splitsko-dalmatinska županija     

( u dalnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 

II. 

 Povjerenstvo ima predsjednika i pet članova. Za predsjednika Povjerenstva imenuje se 

Ante Radovčić, prof., pomoćnik pročelnika u Upravnom odjelu za prosvjetu kulturu u šport. 

 

III. 

 

 Za članove Povjerenstva imenuju se: 

 

1. Dr. Željka Karin, specijalist školske medicine, voditelj školske medicine u 

Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije; 

2. Đurđica Kaurloto Martinić, pedagoginja, viša savjetnica za pedagoge u Agenciji za 

odgoj i obrazovanje u Podružnici Split;  

3. Ivana Šabić, defektologinja-logopedinja u Osnovnoj školi Trilj u Trilju; 

4. Zvjezdana Atlaga, pedagoginja u Osnovnoj školi Don Lovre Katića u Solinu; 

5. Ivančica Grubišić, psihologinja u Osnovnoj školi Ostrog u Kaštel Lukšiću. 

 

IV. 

 Zadaća Povjerenstva je: 

1. Razmotriti dokumentaciju vezanu za angažiranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u 

nastavi koje su osnovne škole dostavile Upravnom Odjelu za prosvjetu kulturu i 

šport. 

2. Na osnovi uvida u dokumentaciju, razrađenih kriterija i stručnog mišljenja svih 

članova, odrediti kojim je školama i učenicima porebno odobriti osobnog pomoćnika 

ili pak pomoćnika u nastavi za narednu kalendarsku godinu. 

3. Preporučiti za pojedinog pomoćnika potrebnu stručnu spremu, dužinu dnevnog 

odnosno tjednog radnog vremena i mogućnost angažiranja istog pomoćnika za druge 

učenike u istoj školi. 

4. Krajem odgojno-obrazovnog razdoblja razmotriti izvješća škole o rezultatima rada 

osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi i dati mišljenje o opravdanosti uvođenja 

pomoćnika i njegovom daljnem angažmanu. 
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V. 

 

 Članovi Povjerenstva za navedene i obavljene stručne poslove primit će naknadu  u 

netto iznosu u visini jedne dnevnice po održanoj sjednici Povjerenstva, koja će se isplatiti 

na osobne žiro-račune temeljem ove Odluke. 

 

 

VI. 

 Administrativno-stručne poslove za povjerenstvo obavljati će Upravni Odjel za 

prosvjetu kulturu i šport. 

 

 

VII. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Splitsko-

dalmatinske županije“. 

 

KLASA: 602-01/10-01/0057 

URBROJ: 2181/1-08-10-2 

Split, 25. listopada 2010.                         

                                                                                                   Ž U P A N 

 

 

 

                                                                                       Ante Sanader, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 


