
Na temelju članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik 

Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10, 10/10 i 02/13), Župan Splitsko-dalmatinske 

županije  15. siječnja  2014., donio je 

 

 

 

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za  

jednokratne novčane pomoći 

 

 

 

Članak 1. 

 

 Osniva se Povjerenstvo za jednokratne novčane pomoći (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo). 

 

Članak 2. 

 

                  Povjerenstvo ima predsjednika i četiri  člana. 

 

                 Za predsjednicu  Povjerenstva imenuje se: 

                 Mara Kotromanović, dipl.iur., Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 

 

                Za članove Povjerenstva imenuju se: 

                1. Nela Norac-Kevo, dipl.oec., Upravni odjel za proračun i financije, 

                2. Senka Raguž, dipl.iur., Upravni odjel za proračun i financije, 

                3. Damir Gabrić, dipl.ing., Ured župana, 

                4. Ivan Bačak, dipl.novinar, Ured župna. 

 

Članak 3. 

 

 Zadaća Povjerenstva je obrada i razmatranje prispjelih Zahtjeve za jednokratnu 

novčanu pomoć zaprimljenih od strane socijalno ugroženih obitelji i samaca sa područja 

Splitsko-dalmatinske županije, te davanje prijedloga za dodjelu odgovarajuće jednokratne 

novčane pomoći po Zahtjevu, sve sukladno odredbama Pravilnika o socijalnoj skrbi. 

 

Članak 4. 

 

 Povjerenstvo se sastaje u pravilu jednom mjesečno. 

            O svom radu Povjerenstvo sastavlja Zapisnik čiji sastavni dio čini i Prijedlog iznosa 

sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći pojedinačno po svakom odobrenom 

Zahtjevu. 

 

Članak 4. 

 

Stručne i administrativne poslove Povjerenstva obavlja Upravni odjel za zdravstvo i 

socijalnu skrb.  
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Članak 5. 

 

 Predsjednik i članovi  Povjerenstva  imaju pravo na naknadu. 

 Naknada se određuje u neto iznosu dnevnice koja se isplaćuje zaposlenicima u 

upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije, a pravo na naknadu predsjednik i članovi 

Povjerenstva  imaju za nazočnost sjednici. 

 

 

Članak 6. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju  imenovanju 

Povjerenstva za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći KLASA: 022-04/06-02/19, UR.BROJ: 

2181/1-02-06-1 od  26.siječnja 2006. („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“,  broj 

01/06). 

 

Članak 7. 

 

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

dalmatinske županije“. 

 

                                       

KLASA: 550-01/14-01/0001 

URBROJ: 2181/1-02-14-0002 

Split, 15.siječnja  2014.  

                                                                    Ž U P A N 

        

 

 

              Zlatko Ževrnja, dipl.oec., v.r. 

 


