
          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 34. Statuta Splitsko-dalmatinske županije 

(«Službeni glasnik»broj 11/01 i 7/03) i članka 12. Odluke o ustrojstvu upravnih odjela i službi 

Županije splitsko-dalmatinske («Službeni glasnik» broj 1/97, 1/99, 11/01 i 9/03), i Pravilnika o 

uvjetima koje mora ispunjavati Županijski odnosno Gradski zavod za prostorno uređenje za obavljanje 

poslova izrade prostornih planova («Narodne novine br. 48/98),Županijsko poglavarstvo Splitsko 

dalmatinske županije na 50.  sjednici održanoj27. travnja 2004., donijelo je 

  

P R A V I L N I K 

o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Županijskog zavoda za prostorno uređenje 

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se radna mjesta, posebni uvjeti za njihovo obavljanje, (stručna 

sprema određene struke, radni staž u struci, položen državni stručni ispit, posebne stručne vještine i 

znanja) opis poslova i zadataka koji se obavljaju u okviru svakog pojedinog radnog mjesta, te broj 

službenika i namještenika potrebnih za njihovo izvršenje. 

Članak 2. 

Zavod se ustrojava bez ustrojstvenih jedinica. 

Članak 3. 

Nazivi radnih mjesta, stručni uvjeti za njihovo obavljanje, opis poslova i zadataka koji se na 

njima obavljaju i broj izvršitelja utvrdit će se kako slijedi: 

Red. 

br. 

Radno mjesto Uvjeti Opis poslova i zadaća Broj 

izvršitelj

a 

1 2 3 4 5 

1. Ravnatelj -

odgovorni 

planer 

VSS/I stupanj 

stručne spreme 

arhitektonskog 

smjera, 

položen stručni 

ispit, deset 

godina radnog 

staža u struci 

Rukovodi radom Zavoda, organizira i koordinira 

rad, brine o zakonitosti, daje stručne upute za rad. 

Organizira suradnju s tijelima državne uprave i 

lokalne uprave i samouprave sa znanstveno 

istraživačkim institucijama, te sudionicima 

planiranja i programiranja. Vodi i organizira 

stručni rad na izradi i praćenju provedbe 

dokumentacije prostornog uređenja, izvješća i 

programa, kao i davanju suglasnosti na prostorne 

planova i izradu sukladnu Zakonu. Brine o 

financijskom poslovanju Zavoda, odgovora za 

provođenje politike Županije, te obavlja i druge 

poslove koje mu  povjeri Županijsko 

poglavarstvo, sukladno odredbama zakona i 

drugih propisa, te obavlja i druge poslove koje 

mu odredi župan. 

1 
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2. 

Stručni 

savjetnik za 

prostorno 

planiranje i 

uređenje – 

odgovorni 

planer 

Pomoćnik 

ravnatelja 

VSS/I stupanj 

stručne spreme 

arhitektonskog 

smjera, 

položen stručni 

ispit i pet 

godina radnog 

staža u struci 

Zamjenjuje ravnatelja u rukovođenju Zavodom, 

koordinira rad unutar Zavoda i sa drugim 

pravnim osobama i institucijama. Vodi izradu 

prostornih planova, programa i izvješća, daje 

ocjenu usklađenosti prostornih planova općina i 

gradova s Prostornim planom Županije. Vodi i 

organizira proceduru donošenja planova, 

kontinuirano prati provedbu Prostornog plana 

Županije. Sudjeluje u izradi propisa, programa i 

drugih akata, te obavlja i druge poslove po 

nalogu ravnatelja 

1 

3. Stručni 

savjetnik za 

prostorno 

planiranje i 

uređenje – 

odgovorni 

planer 

VSS/I stupanj 

stručne spreme 

arhitektonskog 

smjera, 

položen stručni 

ispit i pet 

godina radnog 

staža u struci 

Vodi izradu prostornih planova, programa i 

izvješća, daje ocjenu usklađenosti prostornih 

planova gradova i općina s Prostornim planom 

Županije, surađuje u izradi studija, vodi i 

organizira proceduru donošenja planova, 

kontinuirano prati provedbu Prostornog plana 

Županije, obavlja i druge poslove po nalogu 

ravnatelja. 

2 

4. Stručni 

savjetnik za 

prometno 

planiranje i 

druge 

infrastrukturn

e sustave 

VSS/I stupanj 

stručne spreme 

građevinskog 

smjera, 

položen stručni 

ispit, pet 

godina radnog 

staža u struci 

Sudjeluje u stručnom radu na izradi i praćenju 

dokumenata prostornog  uređenja, izvješća i 

programa u oblasti infrastrukture. Samostalno 

obrađuje pojedine separate iz svoje nadležnosti, 

prikuplja i vodi dokumentaciju iz navedenih 

oblasti, sudjeluje u izradi propisa i drugih akata, 

te obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja. 

1 

5. Stručni 

savjetnik  

prostornog 

uređenja – 

gospodarski 

aspekt 

VSS/I stupanj 

stručne spreme 

ekonomskog 

smjera, 

položen stručni 

ispit, pet 

godina radnog 

staža u struci 

Sudjeluje u stručno radu na programiranju, izradi 

i praćenju provedbene dokumentacije prostornog 

uređenja u djelokrugu gospodarstva, organizira 

istraživanja i suradnju s naučnim institucijama u 

analizama stanja i koncipiranju razvoja 

gospodarskih i neprivrednih djelatnosti, prometa i 

infrastrukture, vodi izradu svih potrebnih 

gospodarskih studija i globalnih procjena razvoja, 

analizira i prati razvoj Županije s gledišta 

makrogospodarstva i urbanom gospodarstva. 

Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.  

1 

6. Administrativn

i referent 

SSS/I stupanj 

stručne spreme 

upravno-

birotehničkog 

ili drugog 

smjera i 

položen stručni 

ispit, jedna 

godina staža u 

struci. 

Obavlja administrativne poslove za Zavod i 

tajničke poslove za ravnatelja, obavlja 

daktilografske poslove, vodi evidenciju vezanu za 

ostvarivanje prava iz radnog odnosa. Obavlja i 

druge poslove po nalogu ravnatelja.  

1 

Članak 4. 

 Ravnatelja u slučaju odsutnosti zamjenjuje pomoćnik.  
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Članak 5. 

 Rješenje o raspoređivanju službenika i namještenika donijeti će župan u roku od 15 dana od 

dana stupanju na snagu ovog Pravilnika.  

 

Članak 6. 

 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 

i način rada Županijskog zavoda za poslove uređenja («Službeni glasnik Županije splitsko-

dalmatinske» br. 5/96 i 1/97) kojim se uređuje unutarnji red. 

 

Članak 7. 

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

dalmatinske». 

KLASA: 022-04/04-02/77 

URBROJ: 2181/01-02-04-1 

Split, 27. travnja 2004. 

                                                                                                      

 

                ŽUPAN 

 

 

                                                                                                     Kruno Peronja, v.r.  

  

 


