
 Na temelju članka 35. Statuta Općine Štitar („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske Županije“ 
Br. 3/13), Općinsko vijeće Općine Štitar na svojoj 3. sjednici održanoj dana 31. kolovoza 2017. godine 
donijelo je 

O D L U K U 

o osnivanju Povjerenstva za socijalnu skrb Općine Štitar 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za socijalnu skrb Općine Štitar (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo). 

Članak 2. 

Povjerenstvo obavlja poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i to: 

• razmatra zahtjeve korisnika socijalne skrbi i ostalih građana u potrebi za ostvarivanje pojedinog 

prava, te donosi prijedloge općinskom načelniku o isplati i visini isplate, ocjenjujući ukupne okolnosti 

za svaki pojedini slučaj 

• obrađuje pojedina pitanja iz područja socijalne skrbi, daje prijedloge mišljenja i prati stanje u svom 

području 

• prati i analizira provedbu Socijalnog plana za svaku proračunsku godinu 

• daje prijedloge za izbor zaposlenika za  zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnim radovima, a koji 

se odnose na programe humanitarnih, edukativnih, socijalnih, ekoloških, komunalnih, 

infrastrukturnih sadržaja, očuvanja kulturnih i povijesnih spomenika i drugih djelatnosti. 

• obavlja i druge poslove iz oblasti socijalne skrbi, kao i poslove koje mu povjeri Općinski načelnik i 

Općinsko vijeće Općine Štitar. 

                                                                             Članak 3. 

 Rad Povjerenstva odvija se na sjednicama koje nisu javne. Predsjednik Povjerenstva  saziva sjednice 

Povjerenstva, predsjedava im, predlaže dnevni red, rukovodi radom i potpisuje akte koje 

Povjerenstvo donosi. 

Sjednica Povjerenstva se može održati ako je nazočna većina članova, a odluke se donose većinom 

glasova nazočnih članova Povjerenstva.  

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Štitar. 

                                                                             Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske 

Županije“. 
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U Štitaru, 31. kolovoza 2017. 
                                                                                                                     PREDSJEDNICA: 
                                                                        MARINA PRANJIĆ, mag. educ. philol. croat. et mag. educ. hist 


