
 

 

 Na temelju članka 3. stavak 1. i 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima 

("Narodne novine" br. 27/01), a u svezi s člankom 96. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01 i 60/01), članka 12. Odluke o 

ustrojstvu upravnih odjela i službi ("Službeni glasnik" br. 1/97, 1/99, 11/01 i 9/03) i članka 

34. Statuta Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik" br. 11/01 i 7/03), Županijsko 

poglavarstvo Splitsko-dalmatinske županije na 42.  sjednici održanoj dana 11. prosinca 2003. 

donijelo je  

 

 

PRAVILNIK 

o privremenom unutarnjem redu Upravnog odjela  

za prosvjetu, kulturu i šport Splitsko-dalmatinske županije 
 

 

 

 

Članak 1. 

 

 Ovim Pravilnikom utvrđuju se radna mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna 

mjesta, opis poslova koji se obavljaju na radnim mjestima, broj službenika i namještenika, te 

druga pitanja od važnosti za rad Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport Splitsko-

dalmatinske županije u daljnjem tekstu: Upravni odjel). 

 

 

Članak 2. 

 

 Upravni odjel ustrojava se bez unutarnjih ustrojbenih jedinica.  

 

 

 

Članak 3.  

 

 Radna mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, opis poslova koji se 

obavljaju na radnim mjestima i broj službenika na tim mjestima utvrđuju se kako slijedi: 

 

 

 

 

 
Red. 

br.  

 

Naziv radnog 

mjesta 

 

Stručni uvjeti 

 

Opis poslova 

Broj 

službenika- 

izvršitelja 

1 2 3 4 5 

1. Pročelnik 

upravnog odjela 

- stručni 

savjetnik 

VSS filozofske, 

prosvjetne, 

sociološke, 

pravne ili druge 

odgovarajuće 

Upravlja upravnim odjelom, 

predstavlja upravni odjel,  organizira 

rad, potpisuje akte i materijale 

upravnog odjela, koordinira stručni 

rad u upravnom odjelu, proučava i 

1 



 2 

struke, položen 

državni stručni 

ispit i najmanje 

pet godina radnog 

iskustva u struci 

stručno obrađuje najsloženije poslove 

iz djelokruga upravnog odjela, 

izrađuje izvješća i druge analitičko 

stručne materijale i akte za potrebe 

Župana, Županijskog poglavarstva i 

Županijske skupštine, te obavlja i 

druge poslove koje mu odredi Župan 

2. Stručni savjetnik 

za prosvjetu – 

pomoćnik 

pročelnika  

VSS prosvjetne 

struke, položen 

državni stručni 

ispit, i najmanje 

pet godina radnog 

iskustva u struci  

Proučava i stručno obrađuje 

najsloženije poslove iz područja 

prosvjete, priprema akte, izvješća, 

informacije i analize iz tog područja, 

prati stanje i provođenje akata 

županijskih tijela u području 

prosvjete, te obavlja i druge poslove 

koje mu odredi pročelnik.  

1 

3. Stručni savjetnik 

za prosvjetu 

VSS društveno-

humanističke 

struke, položen 

državni stručni 

ispit i najmanje 

pet godina radnog 

iskustva u struci 

Proučava i stručno obrađuje 

najsloženija pitanja iz područja 

prosvjete, priprema akte, izvješća, 

analize iz tih područja, prati stanje i 

provođenje akata županijskih tijela iz 

tog područja, te obavlja i druge 

poslove koje mu odredi pročelnik 

2 

4. Stručni savjetnik 

za kulturu, 

informiranje i 

tehničku kulturu  

VSS društveno-

humanističke 

struke, položen 

državni stručni 

ispit i najmanje 

pet godina radnog  

iskustva u struci 

Proučava i stručno obrađuje 

najsloženije poslove iz područja 

kulture, informiranja i tehničke 

kulture, priprema akte, izvješća i 

analize iz tih područja, prati stanje i 

provođenje akata županijskih tijela iz 

tih područja, te obavlja i druge 

poslove koje mu odredi pročelnik. 

1 

5. Stručni savjetnik 

za šport, udruge 

građana i 

političke stranke  

VSS društveno-

humanističke 

struke, položen 

državni stručni 

ispit i najmanje 

pet godina radnog 

iskustva u struci 

Proučava i stručno obrađuje 

najsloženija pitanja iz područja športa, 

udruga građana i političkih stranaka, 

priprema akte, izvješća i analize iz tih 

područja, prati stanje i provođenje 

akata županijskih tijela iz tih 

područja, te obavlja i druge poslove 

koje mu odredi pročelnik. 

1 

6. Stručni savjetnik 

za financijske 

poslove 

VSS ekonomske 

struke, položen 

državni stručni 

ispit i najmanje 

pet godina radnog 

iskustva u struci  

Proučava i stručno obrađuje 

najsloženije poslove iz područja 

financija, priprema akte, izvješća i 

analize iz tog područja, prati stanje i 

provođenje akata županijskih tijela iz 

tih područja, te obavlja i druge 

poslove koje mu odredi pročelnik. 

1 

7. Stručni savjetnik 

za nadzor 

radova i 

praćenje 

građevno - 

VSS građevinske, 

arhitektonske, 

strojarske ili 

druge 

odgovarajuće 

Proučava, stručno obrađuje i prati 

stanje školskih, kulturnih i športskih 

objekata ustanova čiji je osnivač 

Županija, nadzire naručene 

investicijske i radove održavanja na 

1 



 3 

tehničkog stanja 

objekata 

tehničke struke, 

položen državni 

stručni ispit i 

najmanje pet 

godina radnog 

iskustva u struci 

tim objektima, prati građevno - 

tehničko stanje istih, predlaže mjere i 

aktivnosti za izgradnju, investicijsko i 

tekuće održavanje, te obavlja druge 

poslove koje mu odredi pročelnik 

8. Stručni savjetnik 

za pravne 

poslove i 

normativne akte 

VSS pravne 

struke, položen 

državni stručni 

ispit i najmanje 

pet godina radnog 

iskustva u struci 

Proučava i stručno obrađuje 

najsloženije pravne poslove  i izrađuje 

normativne akte za potrebe rada 

županijskih tijela iz djelokruga 

upravnog odjela,  te obavlja i druge 

poslove koje mu odredi pročelnik. 

1 

9. Stručni savjetnik 

za civilnu 

zaštitu, 

vatrogastvo i 

gorsku službu 

spašavanja  

VSS ekonomske 

ili pravne struke, 

državni stručni 

ispit i najmanje 

pet godina radnog 

iskustva u struci 

Proučava i stručno obrađuje 

najsloženije poslove iz područja 

civilne zaštite, vatrogastva i gorske 

službe spašavanja, priprema akte, 

izvješća, informacije i analize iz tih 

područja, prati stanje i provođenje 

akata županijskih tijela iz tih područja, 

te obavlja i druge poslove koje mu 

odredi pročelnik  

1 

10.  - 

12. 

Viši stručni 

referent za 

prosvjetu  

VŠS ekonomske 

ili pravne struke i 

položen državni 

stručni ispit 

Obavlja manje složene analitičke 

poslove i izrađuje odgovarajuću 

dokumentaciju, surađuje u 

pripremanju planova i istraživanja, te 

obavlja i druge odgovarajuće stručne i 

tehničke poslove koje mu odredi 

pročelnik. 

3 

13.  Administrativni 

tajnik- tajnica 

pročelnika 

SSS upravne ili 

druge 

odgovarajuće 

struke i položen 

državni stručni 

ispit 

Obavlja uredske poslove za potrebe 

pročelnika, opremu i čuvanje akata, 

poslove prijepisa i druge uredske 

poslove koje joj odredi pročelnik 

1 

 

 

 

 

 Službenici na radnim mjestima iz stavka 1. ovog članka koji se primaju na neodređeno 

vrijeme putem javnog natječaja obvezni su na probni rad u trajanju od tri mjeseca sukladno 

zakonu. 

 

 

 

Članak 4. 

 

Pročelnika u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje pomoćnik pročelnika.  

 

 

 



 4 

 

Članak 5. 

 

 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o unutarnjem 

redu upravnih odjela i Tajništva Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik" br. 5/01- 

pročišćen tekst, 9/01, 3/02, 5/02 i 10/02) koje su u suprotnosti s odredbama ovog Pravilnika, a 

koje su se odnosile na dosadašnji Upravni odjel za društvene djelatnosti. 

 

 

 

Članak 6. 

 

 Do imenovanja pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport putem javnog 

natječaja sukladno zakonu, Statutu i drugim aktima Županije, imenovat će se vršitelj dužnosti 

pročelnika. 

 

 

 

Članak 7. 

 

 Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport preuzet će pročelnika i druge službenike 

dosadašnjeg Upravnog odjela za društvene djelatnosti koji su radili na poslovima prosvjete, 

kulture i športa u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika i rasporediti ih na 

radna mjesta prema ovom Pravilniku koja po uvjetima odgovaraju njihovoj stručnoj spremi, 

radnom iskustvu, znanju i sposobnostima. 

 

 

 

 

Članak 8. 

 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku 

Županije splitsko-dalmatinske". 

 

 

 

KLASA: 022-04/03-02/209 

URBROJ:2181/1-2-03-1 

Split, 11. prosinca 2003. 

 

             Ž U P A N  

 

 

                           Kruno Peronja, v.r. 


