
 

 

 

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 8/03) i članka 

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

poglavarstvo Splitsko-dalmatinske županije na 50. sjednici održanoj dana 27. travnja 2004. 

donijelo je 

 

PRAVILNIK 

o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša  

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 prostorno uređenje i zaštitu okoliša  

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 utvrđuje se kako slijedi: 

 

 

1 2 3 4 5 

 Pročelnik 

Upravnog 

odjela - stručni 

savjetnik 

VSS  građevinske , 

pravne ili arhitektonske 

struke, položen državni 

stručni ispit i najmanje 

pet godina radnog staža 

u struci 

Upravlja upravnim odjelom, 

predstavlja upravni odjel, 

organizira rad, potpisuje akte i 

materijale upravnog odjela, 

koordinira stručni rad u upravnom 

odjelu, proučava i 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 

1 
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1 2 3 4 5 

2. 

 

 

 

Stručni 

suradnik  za 

prostorno 

uređenje i 

zaštitu okoliša 

VSS građevinske, 

arhitektonske ili 

kemijske struke, 

(ekologija) položen 

državni stručni ispit i 

najmanje šesnaest 

mjeseci  radnog staža u 

struci 

Stručno obrađuje tehnička pitanja 

iz djelokruga odjela,  izrađuje 

analize i izvješća i prijedloge za 

unapređenje stanja iz djelokruga 

odjela, sudjeluje u izradi akata, te 

obavlja i druge poslove koje mu 

odredi pročelnik 

1 

3. Stručni 

suradnik za 

zaštitu okoliša 

VSS građevinske  ili 

prometne struke, 

položen državni stručni 

ispit i najmanje 

šesnaest mjeseci 

radnog staža u struci 

Proučava i stručno obrađuje 

složenija pitanja iz područja 

zaštite okoliša, izrađuje analize i 

izvješća, sudjeluje u izradi akata, 

sređuje i vodi brigu o 

dokumentaciji te obavlja i druge 

stručne poslove koje mu odredi 

pročelnik 

1 

4. Viši stručni 

referent za 

poslove civilne 

zaštite, 

vatrogastvo i 

gorsku službu 

spašavanja 

 VŠS tehničke, 

ekonomske ili pravne 

struke, položen državni 

stručni ispit i najmanje 

četrnaest  mjeseci  

radnog staža  u struci 

Proučava i stručno obrađuje  

poslove iz područja civilne zaštite, 

vatrogastva i gorske službe 

spašavanja. Obavlja stručne i 

administrativne poslove za potrebe 

Stožera. U okviru svog djelokruga 

surađuje s MUP-om, te obavlja 

druge poslove koje mu odredi 

pročelnik. 

1 

5. Administrativni 

tajnik-tajnica 

pročelnika 

SSS upravne ili druge 

odgovarajuće struke i 

položen državni stručni 

ispit i najmanje jedna 

godina radnog staža 

Obavlja uredske poslove za 

potrebe pročelnika, otpremu akata, 

poslove prijepisa i druge 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 službenik  kojeg odredi  

Pročelnik. 

 

 

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-

pročišćeni tekst, 9/01, 3/02, 5/02 i 10/02). 
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Članak 6. 

 

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša preuzet će određeni broj službenika 

Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša koji 

su radili na radnim mjestima utvrđenim ovim Pravilnikom u roku od 15 dana od stupanju na 

snagu ovog Pravilnika. 

 

Članak 7. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Županije splitsko-

dalmatinske". 

 

KLASA: 022-04/04-02/81 

URBROJ: 2181/01-02-04-1 

Split, 27. travnja 2004. 

                                                                                                                

 

                 ŽUPAN 

 

 

                                                                                                           Kruno Peronja, v.r.  

  

 

 


