
 

 

 Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine" br. 33/01 i 60/01) i članka 21. Statuta Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik 

Županije splitsko-dalmatinske" br. 11/01) Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 11. 

sjednici održanoj dana 25. srpnja 2002., donijela je 

 

 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Županije splitsko-dalmatinske 

 

 

Članak 1. 

 

 U Poslovniku Županijske skupštine Županije splitskodalmatinske ("Službeni glasnik Županije 

splitskodalmatinske" broj 6/94 i 1/98) naziv "Županija splitsko-dalmatinska" u zaglavlju, naslovu i u 

odredbama koje ga sadrže mijenja se u naziv "Splitsko-dalmatinska županija" u odgovarajućem padežu. 

 U članku 1., naslovu i odredbama Glave 111. naziv «podžupan» zamjenjuje se nazivom 

«zamjenik župana» u odgovarajućem padežu. 

 

Članak 2. 

 

 U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 "Skupština smatra se konstituiranom izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna 

većina vijećnika." 

 

Članak 3. 

 

 U članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi:  

 

 "Mandatna komisija: 

 

1. na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Skupštinu o provedenim izborima, imenima izabranih 

vijećnika, mogućim promjenama mandata, te predlaže verifikaciju mandata vijećnika 

2. tijekom mandata izvješćuje Skupštinu o nespojivosti mandata vijećnika s drugim 

dužnostima i izjavama o stavljanju mandata u mirovanje, te predlaže verifikaciju mandata 

njihovih zamjenika, 

3. izvješćuje Skupštinu o podnesenim ostavkama vijećnika, predlaže prestanak mandata 

vijećnika kada se ispune drugi zakonski uvjeti i predlaže verifikaciju mandata novih 

vijećnika. 

 

Članak 4. 

 

 Iza članka 7. dodaje se članak 7.a), koji glasi: 



 2 

 7. a) Vijećnik koji: 

 

1. je istovremeno izabran u Skupštinu i predstavničko tijelo druge jedinice lokalne 

samouprave, dužan je Mandatnoj komisiji izjaviti koju od dužnosti vijećnika nastavlja 

obnašati, i to najkasnije do podnošenja izvješća Mandatne komisije na konstituirajućoj 

sjednici Skupštine, 

2. obnaša neku od zakonom utvrđenih nespojivih dužnosti i bude izabran za vijećnika, dužan je 

Mandatnoj komisiji izjaviti prihvaća li dužnost vijećnika ili nastavlja s obnašanjem 

nespojive dužnosti, i to najkasnije do podnošenja izvješća Mandatne komisije na 

konstituirajućoj sjednici Skupštine, 

3. tijekom mandata prihvati neku od dužnosti koje su po zakonu nespojive s dužnošću 

vijećnika, dužan je u zakonskom roku o tome obavijestili predsjednika Skupštine. 

  

Članak 5. 

 

 U članku 8. stavak 2. i 3., brišu se. 

 

Članak 6. 

 

 U članku 12. stavku 2. u nastavku rečenice dodaju se riječi  

 

 "većinom glasova svih vijećnika". 

 

Članak 7. 

 

 U članku 14. stavak 2. briše se. 

 

Članak 8. 

 

 U članku 28. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 

 «Predsjednika u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje potpredsjednik kojega on 

ovlasti.» 

 

Članak 9. 

 

 U članku 36. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 

 «Poglavarstvo podnosi Skupštini izvješće o svom radu najmanje jedanput godišnje, te po 

posebnom zahtjevu Skupštine i češće.» 

 

Članak 10. 

 

 U članku 38. naziv „Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi“ mijenja se u naziv „Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.“ 
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Članak 11. 

 

 U članku 39. stavak 3. riječi „iz samoupravnog djelokruga“ brišu se. 

 

Članak 12. 

 

 U članku 40. riječi „koji nisu članovi Poglavarstva“ brišu se. 

 

Članak13. 

 

 Članak 51. mijenja se i glasi: 

 

 „Poticaj za donošenje odluke ili drugih akata Skupštine mogu davati upravni odjeli i službe 

Županije te građani i pravne osobe. 

 Upravni odjeli i službe poticaj upućuju Županijskom poglavarstvu odnosno nadležnom radnom 

tijelu u obliku Nacrta prijedloga odluke ili drugog akta. 

 Poticaj građana i pravnih osoba razmatra nadležno radno tijelo Županijske skupštine, koje ga u 

slučaju prihvaćanja prosljeđuje nadležnom upravnom odjelu ili službi, koji će stručno pripremiti 

materijal i uputiti ga u daljnji postupak po ovom Poslovniku.“ 

 

 

Članak14. 

 

 U članku 74. stavak 3. mijenja se i glasi: 

 

 "Iznimno, odluke i drugi opći akti mogu stupiti na snagu danom objave, ako je nužno izbjeći 

nastupanje štete za Županiju ili zaštiti određeni opći interes". 

 

 Stavak 4., briše se. 

 

 

Članak 15. 

 

 Članak 75. mijenja se i glasi: 

 "Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Skupštine, koji predsjedava sjednicama i predstavlja 

Skupštinu. 

 Predsjednik Skupštine saziva sjednice po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. 

 Predsjednik Skupštine je dužan sazvati sjednicu Skupštine na obrazloženi zahtjev najmanje 

jedne trećine vijećnika u roku od 15 dana od primitka zahtjeva. 

 Ukoliko predsjednik Skupštine ne sazove sjednicu u roku iz stavka 3. ovog članka, sjednicu će 

sazvati župan u daljnjem roku od 15 dana". 

 

Članak16. 

 

 U članku 79. stavak 2. mijenja se i glasi: 
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 „Predsjednika Skupštine u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje potpredsjednik kojega 

on ovlasti“. 

 Stavak 3. briše se. 

 

Članak 17. 

 

 Iza članka 99. dodaje se članak 99. a), koji glasi:  

 

„Članak 99. a) 

 

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo biti nazočni sjednicama 

Skupštine i njezinih radnih tijela.“ 

 Građani i pravne osobe dužni su pisano najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih 

predstavnika na sjednici Skupštine i njezinih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. 

 Građani su dužni navesti broj svoje osobne isprave, a pravne osobe dužne su navesti imena i 

prezimena osoba koje će biti nazočne sjednici te broj njihove osobne isprave. 

 Predsjednik Skupštine odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji će nazočiti 

sjednici radi prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici. 

 

Članak 18. 

 

 Članak 100. mijenja se i glasi: 

 

 «Sjednice Skupštine održavaju se bez nazočnosti javnosti kada se raspravlja o aktima koji su 

označeni tajnima. 

 Oznaku tajnosti utvrđuje predlagatelj akta sukladno posebnim propisima. 

 Skupština može odlučiti o isključivanju javnosti i u drugim slučajevima kada ocjeni da je nužno 

izbjeći nastupanje štete za Županiju ili zaštititi opći interes.» 

 

Članak 19. 

 

 Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik utvrditi i objaviti pročišćeni tekst Poslovnika. 

 

Članak 20. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Županije 

splitsko-dalmatinske".  

 

KLASA:021-04/02-02/86 

URBROJ: 2181/1-01-02-01 

Split, 25. srpnja 2002. 

 

        PREDSJEDNIK  

       ŽUPANIJSKE  SKUPŠTINE 

  

 

       Doc. dr. sc. Mihovil Biočić, v.r. 


