
 

 

 

Na temelju članka 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(«Narodne novine« br. 33/01 i 60/01) i članka 21. Statuta Splitsko-dalmatinske 

županije (»Službeni glasnik» br. 11/01), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske 

županije na 21. sjednici održanoj 7. kolovoza 2003., donijela je 

 

 

STATUTARNU ODLUKU 

o izmjenama i dopunama 

Statuta Splitsko-dalmatinske županije 

 

 

 

Članak 1. 

 

U članku 29. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (»Službeni glasnik 

Županije splitsko-dalmatinske» broj 11/01), riječi: «na način utvrđen zakonom, po 

postupku utvrđenom Poslovnikom Županijske skupštine« mijenjaju se u riječi: «na 

način i po postupku utvrđenim Poslovnikom u skladu sa Statutom i zakonom». 

 

Članak 2. 

 

U članku 42. stavak 1. točke 1-10 postaju točkama 1-13 i glase: 

 

1. Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i obnovu, 

2. Upravni odjel za turizam, 

3. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, 

4. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport, 

5. Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo, 

6.  Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, 

7. Upravni odjel za proračun i financije, 

8. Upravni odjel za poslove lokalne samouprave, 

9. Upravni odjel za pomorstvo, 

10. Tajništvo Županije, 

11. Županijski zavod za prostorno uređenje, 

12. Zavod za bolesti ovisnosti, 

13. Služba zajedničkih poslova. 

 

U stavku 2. brojevi «l-6 i 10» mijenjaju se u brojeve «l-9 i 13», broj «7» u 

broj «10» i brojevi «8-9» u brojeve 

 

Članak 3. 

 

Iza članka 43. dodaje se članak 43.a) koji glasi: 
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«Članak43.a) 

 

«U Upravnom odjelu za turizam obavlja se i usklađuje obavljanje upravnih i 

stručnih poslova i praćenja stanja u području turizma, izrađuju izvješća, stručne 

podloge i nacrti akata iz djelokruga županijskih tijela, a u cilju razvitka turizma na 

području Županije. 

 

Članak 4. 

 

Članak 44. mijenja se i glasi: 

 

«U Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb obavljaju se upravni i 

stručni poslovi u područjima zdravstva i socijalne skrbi i udruga građana, te izrađuju 

izvješća, stručne podloge i nacrte akata iz djelokruga županijskih tijela u cilju 

razvitka tih djelatnosti na području Županije.» 

 

Članak 5. 

 

Iza članka 44. dodaje se članak 44. a), koji glasi:  

 

«Članak 44.a) 

 

U Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i šport obavljaju se upravni i stručni 

poslovi u područjima prosvjete, kulture, športa, informiranja, političkih stranaka, 

vatrogastva i civilne zaštite, te izrađuju izvješća, stručne podloge i nacrti akata iz 

djelokruga županijskih tijela u cilju razvitka tih djelatnosti na području Županije.« 

 

Članak 6. 

 

Članak 45. mijenja se i glasi: 

 

«U Upravnom odjelu za komunalne poslove i graditeljstvo obavljaju se 

upravni i stručni poslovi u područjima komunalnih djelatnosti i graditeljstva, te 

izrađuju izvješća, stručne podloge i nacrti akata iz djelokruga županijskih tijela, a u 

cilju razvitka tih djelatnosti na području Županije.» 

 

 

Članak 7. 

 

Iza članka 45. dodaje se članak 45. a), koji glasi: 

 

Članak45. a) 

 

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavljaju se 

upravni i stručni poslovi u područjima prostornog uređenja i zaštite okoliša, te 

izrađuju izvješća, stručne podloge i nacrti akata iz djelokruga županijskih tijela, a u 

cilju razvitka tih djelatnosti na području Županije.« 
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Članak 8. 

 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

«Službenom glasniku Županije splitsko-dalmatinske.» 

 

 

 

KLASA: 021-04/03-02/115  

URBROJ:2181/1-01-03-01  

Split, 7. kolovoza 2003. 
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