
 

 

 

 Na temelju članka 53. stavak 1. i 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01 i 60/01) i članka 21. i 42. stavak 1. Statuta 

Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik Županije splitsko-dalmatinske", broj 11/01 i 

7/03), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 23. sjednici održanoj dana 23. 

listopada 2003.,  donijela je 

 

 

O D L U K U  

o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu 

upravnih odjela i službi  Splitsko-dalmatinske županije 

 

 

Članak 1. 

 

  

 U Odluci o ustrojstvu upravnih odjela i službi Splitsko-dalmatinske županije 

(«Službeni glasnik Županije splitsko-dalmatinske» broj 1/97, 1/99 i 11/01) u članku 1. iza 

riječi: «službi» dodaju se riječi: «(upravna tijela)», a u zagradi iza naziva: «Splitsko-

dalmatinske županije» i u odredbama Odluke riječi: «upravni odjeli i službe» zamjenjuje se 

riječima: «upravna tijela». 

 

Članak 2. 

 

 Članak 2. mijenja se i glasi:  

«Upravna tijela obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Županije, kao i poslove 

državne uprave prenijete na Županiju, sukladno Zakonu, Statutu Županije i ovoj Odluci.  

 

 

Članak 3. 

 

 U članku 3. stavak 1. riječi: «Upravni odjeli su:» zamjenjuju se riječima:  «Upravna 

tijela su:», te se dodaje podstavak 1., koji glasi: «a) Upravni odjeli:». 

 Iza točke 1. dodaje se točka 1.a) koja glasi: «Upravni odjel za turizam,». 

 Točka 2. mijenja se i glasi: «Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb,», a iza nje 

dodaje se točka 2 a), koja glasi: «Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport». 

 Točka 3. mijenja se i glasi: «Upravni odjel za  komunalne poslove i graditeljstvo», a 

iza nje dodaje se točka 3.a), koja glasi: «Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša». 

 Dosadašnji stavak 2. postaje podstavak 2. i mijenja se naziv u: «b) Službe:», u kojem 

se iza točke 1. dodaju točke 1.a), koja glasi: «Županijski zavod za prostorno uređenje» i 1.b), 

koja glasi: «Zavod za bolesti ovisnosti».    

 

 

Članak 4.  

 

 

 Iza članka 4. dodaje se članak 4.a) koji glasi: 
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«Članak 4.a) 

 

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

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

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

Županije.»  

 

 

Članak 5.  

 

 Članak 5. mijenja se i glasi: 

  

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

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

stručne podloge i nacrti akata iz djelokruga županijskih tijela u cilju razvitka tih 

djelatnosti na području Županije.»  

 

 

Članak 6.  

 

 Iza članka 5. dodaje se članak 5.a) koji glasi: 

 

 

«Članak 5a). 

 

U Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i šport obavljaju se upravni i drugi 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 7.  

 

 Članak 6. mijenja se i glasi: 

 «U Upravnom odjelu za komunalne poslove i graditeljstvo obavljaju se upravni i drugi 

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 8. 

  

Iza članka 6. dodaje se članak 6.a) koji glasi: 

 

«Članak 6.a) 

 

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavljaju se upravni i drugi 

stručni poslovi u područjima prostornog uređenja i zaštite okoliša, te izrađuju izvješća, 
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stručne podloge i nacrti akata iz djelokruga županijskih tijela, a u cilju razvitka tih 

djelatnosti na području Županije.»  

 

 

 

Članak 9.  

 

 Članak 11. mijenja se i glasi:  

 «Tajništvo Županije je stručna služba Županije.  

U Tajništvu Županije obavljaju se stručni, administrativni i tehnički poslovi za potrebe 

rada županijskih tijela: Županijske skupštine, Županijskog poglavarstva i Župana.» 

 

 

Članak 10. 

 

Iza članka 11. dodaju se članci 11.a) i 11.b) koji glase: 

 

«Članak 11.a)  

 

 «U Županijskom zavodu za prostorno uređenje obavljaju se i usklađuje obavljanje 

stručnih poslova sa ciljem ostvarenja prostornih uvjeta za društveni i gospodarski razvitak, 

zaštitu okoliša i racionalno korištenje povijesnih i prirodnih dobara Splitsko-dalmatinske 

županije na načelima dugoročnog pristupa uređenjem i planiranjem prostora. 

 

 

Članak 11.b)  

 

 U Zavodu za bolesti ovisnosti obavlja se i usklađuje obavljanje stručnih poslova u 

cilju borbe protiv svih oblika ovisnosti, a sukladno zakonu, Statutu, Nacionalnoj strategiji 

protiv zlouporabe droga i Programu za borbu protiv bolesti ovisnosti Splitsko-dalmatinske 

županije.» 

 

 Dosadašnji članak 11. a) postaje člankom 11. c). 

 

 

 

Članak 11.  

 

 Iza članka 11. c) dodaje se članak 11.d) koji glasi: 

 

«Članak 11.d)  

 

 Upravna tijela, osim obavljanja ovom odlukom utvrđenih poslova, rješavaju u drugom 

stupnju po žalbama protiv pojedinačnih akata općinskih i gradskih upravnih tijela, svako 

sukladno svom djelokrugu.» 
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Članak 12.  

 

 Članak 12. mijenja se i glasi:  

 

 «Pravilnikom o unutarnjem redu pobliže će se urediti unutarnji ustroj upravnih tijela, 

radna mjesta s opisom osnovnih poslova i stručnim uvjetima potrebnim za njihovo 

obavljanje, broj potrebitih službenika i namještenika te druga pitanja od značaja za rad. 

 

Pravilnik iz stavka 1. donosi Županijsko poglavarstvo na prijedlog Župana.»  

 

 

 

Članak 13.  

 

 Naziv Glave III. mijenja se i glasi: 

 

«UPRAVLJANJE UPRAVNIM TIJELIMA I NAČIN RADA» 

 

Članak 14.  

 

 Članak 13. mijenja se i glasi:  

 

 «Upravnim tijelima iz članka 3. stavak 1. točka 1 do 9 i 13. upravljaju pročelnici, 

točka 10. tajnik Županije i točke 11. i 12. ravnatelji. 

 

Tajnik Županije i ravnatelji iz prethodnog stavka, u smislu odredbi zakona, imaju 

položaj, prava i obveze pročelnika.» 

 

 

Članak 15.  

 

 U članku 15. na kraju stavka 1. i 2. briše se točka i dodaju se riječi: «i položen državni 

stručni ispit radnog mjesta I. vrste.» 

 

   

Članak 16.  

 

 U članku 16. dodaju se stavci 2., 3. i 4., koji glase: 

 «Pročelnik organizira rad upravnog tijela, potpisuje akte i materijale upravnog tijela te 

obavlja i druge poslove utvrđene propisima i na njima temeljenim aktima Županijske 

skupštine i Županijskog poglavarstva.  

 Pročelnik upravnog tijela može imati pomoćnika.  

 Radna mjesta, uvjete za prijam, ovlasti, opis poslova i broj pomoćnika iz prethodnog 

stavka utvrđuju se Pravilnikom iz članka 12. ove Odluke.» 

 

Članak 17.  

 

 Iza članka 16. dodaju se članci 16. a), 16. b), 16. c), 16. d) i 16. e), koji glase: 
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«Članak 16.a) 

 

 U upravnim tijelima mogu se Pravilnikom iz članka 12. ove Odluke osnivati odsjeci: 

 Odsjekom iz prethodnog stavka upravlja voditelj odsjeka.  

 Upravljanje odsjekom može se Pravilnikom iz članka 12. povjeriti pomoćniku 

pročelnika. 

 

 

Članak 16.b) 

 

 

 Djelovanje upravnih tijela usklađuje i usmjerava Županijsko poglavarstvo.  

 U obavljanju poslova iz prethodnog stavka Županijsko poglavarstvo nalaže izvršenje 

određenih zadaća iz djelokruga rada upravnih tijela, daje im smjernice za postupanje te 

uređuje pitanja njihovoga rada za koji zakonom ili drugim propisom nije ovlaštena 

Županijska skupština. 

 

 

Članak 16. c) 

 

 Pročelnici upravnih odjela donose godišnji plan rada i izvještavaju o radu upravnog 

odjela.  

 Godišnji plan rada odobrava Župan.  

 Izvješće o radu za proteklu godinu i godišnji plan rada za narednu godinu dostavlja se 

Županu najkasnije  do 31. prosinca tekuće godine.  

 Ukoliko pročelnici ne dostave godišnji plan rada i izvješće o radu, Župan može 

pokrenuti postupak njihove odgovornosti.  

 

 

Članak 16. d) 

 

 Zaposleni u upravnim tijelima su, u smislu odredbi zakona, službenici i namještenici.  

 

 Službenici i namještenici iz prethodnog stavka dužni su pravovremeno i kvalitetno 

obnašati poslove i zadaće utvrđene Zakonom, Statutom, ovom Odlukom i Pravilnikom o 

unutarnjem redu, te se pridržavati uputa župana, pročelnika te drugog neposredno 

pretpostavljenog službenika.  

 

 

Članak 16. e) 

 

 U upravna tijela može se primiti određen broj vježbenika na određeno vrijeme. 

 

 Broj vježbenika iz prethodnog stavka utvrđuje Županijsko poglavarstvo na prijedlog 

Župana.» 

 

 

Članak 18. 

 

 Iza članka 17. a) dodaje se članak 17. b), koji glasi: 
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«Članak 17. b) 

 

 

 Uredsko poslovanje upravnih tijela odvija se sukladno propisima kojima se uređuje 

uredsko poslovanje tijela državne uprave.» 

 

 

 

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNA ODREDBA  

 

 

Članak 19.  

 

 Pravilnike o unutarnjem redu ovom Odlukom novoustrojenih upravnih tijela donijet će 

Županijsko poglavarstvo najkasnije u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.   

 

 

Članak 20.  

  

 Natječaje za imenovanje pročelnika ovom Odlukom novoustrojenih upravnih tijela 

Županijsko poglavarstvo raspisat će u roku od najkasnije 15 dana od donošenja Pravilnika 

iz prethodnog članka.  

 

 

Članak 21. 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o osnivanju 

Županijskog zavoda za prostorno uređenje Županije splitsko-dalmatinske ("Službeni 

glasnik Županije splitsko-dalmatinske" broj 7/94) i Odluke o osnivanju Zavoda za bolesti 

ovisnosti Županije splitsko-dalmatinske ("Službeni glasnik Županije splitsko-

dalmatinske" broj 3/95), koje su u suprotnosti s odredbama ove Odluke. 

 

 

Članak 22. 

 

 Za sve što nije uređeno ovom Odlukom za službenike i namještenike upravnih tijela na 

odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o državnim službenicima i 

namještenicima («Narodne novine» br. 27/01). 

 

 

 

Članak 23. 

 

 Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik utvrditi i objaviti pročišćeni tekst ove Odluke.  
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Članak 24.  

 

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

splitsko-dalmatinske". 

 

 

 

KLASA:021-04/03-02/148 

URBROJ:2181/1-01-03-01 

Split, 23. listopada 2003. 

 

        PREDSJEDNIK 

       ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

 

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

       

 


