
Na temelju članka 35.  stavak 1. točka  5. i članka 53. stavak 1. i 3. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi  ("Narodne novine",  broj  33/01,  60/01  i  129/05)  te  

članka 21. i 53. Statuta Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik Splitsko-

dalmatinske županije", broj 11/01,  7/03, 2/06 i 11/06 )  Županijska skupština Splitsko-

dalmatinske županije na 25. sjednici održanoj, 23. listopada 2007., godine, donijela je  

 

                                                                  ODLUKU 

                            O UNUTARNJEM USTROJSTVU UPRAVNIH TIJELA  

                                    SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 

 

 I TEMELJNE ODREDBE 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se ustrojstvo upravnih odjela i službi   Splitsko-dalmatinske 

županije (u daljnjem tekstu: upravna tijela) njihov djelokrug  rada,  način upravljanja i  druga 

pitanja od značaja za njihov  rad. 

 

Članak 2. 

Upravna tijela obavljaju : 

- upravne i   druge stručne poslove  u samoupravnom djelokrugu  Županije, 

- ostale poslove koje je  po odredbama posebnih zakona kojima su  uređene pojedine 

djelatnosti  dužna organizirati Županija, kao i poslove  koje može obavljati,  

- poslove državne uprave  koji su u skladu s posebnim zakonima povjereni Županijskim 

tijelima . 

 

Članak 3. 

 

Upravna tijela Županije poslove iz svog  samoupravnog djelokruga obavljaju u 

sjedištu  Županije u Splitu . 

 Izvan sjedišta Županije mogu se osnivati ispostave kao unutarnje ustrojstvene jedinice 

upravnog tijela. 

 

II USTROJSTVO I DJELOKRUG UPRAVNIH TIJELA  

 

Članak  4. 

  Upravna  tijela  Županije su : 

 

a)  Upravni odjeli: 

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 

7.  Upravni odjel za  zaštitu okoliša,  

8.  Upravni odjel za proračun i financije,  

9.  Upravni odjel za poslove lokalne samouprave, 

10.Upravni odjel za pomorstvo, 

 

 



b) Službe Županije su : 

11. Tajništvo Županije,  

12. Služba zajedničkih poslova 

13. Služba za unutarnju reviziju 

 

Članak 5. 

 

U  Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i obnovu obavljaju se i usklađuje 

obavljanje upravnih i stručnih poslova  i praćenje stanja u području gospodarstva, razvitka i 

obnove,  te izrađuju  izvješća, stručne podloge i nacrti akata iz djelokruga Županijskih tijela, a 

u cilju ravnomjernog gospodarskog i svekolikog razvitka Splitsko-dalmatinske  županije. 

 

Članak 6. 

 

U Upravnom odjelu za turizam obavlja se i usklađuje obavljanje upravnih i  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 7. 

 

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 nacrti akata iz djelokruga županijskih tijela u cilju razvitka tih djelatnosti na 

području Županije. 

 

Članak 8. 

 

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

u područjima prosvjete, kulture, športa, informiranja, vjerskih zajednica,  te izrađuju izvješća, 

stručne podloge i nacrte akata iz djelokruga županijskih tijela u cilju razvitka tih djelatnosti na 

području Županije. 

 

Članak 9. 

 

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 10. 

 

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje obavljaju se upravni i  stručni poslovi u 

području prostornog uređenja i građenja, te izrađuju izvješća, stručne podloge  i nacrti akata iz 

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

 

Poslovi iz stavka 1. ovog članka obavljaju se u sjedištu upravnog odjela   za područje 

općina: Podstrana,  Šolta, Lećevica, Prgomet i Primorski Dolac. 

 

Izvan sjedišta upravnog tijela osnivaju se ispostave  za područja ostalih gradova i 

općina  i to kako slijedi: 

 



1.  Ispostava  u Hvaru za područje gradova  Hvara  i Stari Grad te općina Jelsa i Sućuraj. 

2.  Ispostava u Imotskom za područje  Grada Imotskog te općina Cista Provo, Lokvičići,    

     Lovreč, Podbablje,  Proložac, Runovići,  Zagvozd i Zmijavci.  

3.  Ispostava u Makarskoj za područje  Grada Makraske, općina  Baška Voda, Brela,    

     Gradac, Podgora i Tučepi. 

4.  Ispostava u Omišu za područje Grada Omiša , te općina Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje. 

5.  Ispostava u Sinju za područje gradova   Sinj, Trilj i Vrlika , te općina Dicmo, Hrvace i  

     Otok. 

6.  Ispostava u  Solinu za područje Grada Solina te općina Klis, Dugopolje i Muć. 

7.  Ispostava u Supetru  za područje Grada Supetra, te općina Bol, Milna , Nerežišća, Postira,  

     Pučišća,  Selca i  Sutivan. 

8.  Ispostava u Trogiru za područje Grada Trogira , te općina  Marina , Okrug i  Seget.   

9.  Ispostava  u Visu za područje gradova   Visa  i Komiže.  

10.Ispostava u Vrgorcu  za područje Grada Vrgorca.  

 

Članak 11. 

 

U Upravnom odjelu za zaštitu okoliša obavljaju se upravni i  stručni poslovi u 

području zaštite okoliša, te izrađuju izvješća, stručne podloge  i nacrti akata iz djelokruga 

županijskih tijela, a u cilju razvitka tih djelatnosti na području Županije. 

 

Članak 12. 

 

U upravnom odjelu za proračun i financije obavljaju se poslovi izrade i izvršenja 

proračuna te ostali poslovi vezani za prihode i financiranje Županije. 

 

Članak 13. 

 

Upravni odjel za poslove lokalne samouprave obavlja pravno savjetodavne poslove iz 

djelokruga Županije kao jedinice lokalne samouprave, kao i poslove koji nisu u djelokrugu   

drugih upravnih odjela. 

 

Članak 14. 

 

U Upravnom odjelu za pomorstvo se obavljaju i usklađuje  obavljanje upravnih i 

stručnih poslova u cilju ostvarenja uvjeta za razvitak pomorstva na području Županije.   

 

Članak 15. 

 

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 16. 

 

U Službi zajedničkih poslova  obavljaju se zajednički poslovi za sve upravne odjele i 

službe kao što su automatska obrada podataka, pisarnica, materijalno-tehnički poslovi, poslovi 

radnih odnosa,  nabavke i   raspolaganja zajedničkim sredstvima  i drugi slični poslovi. 

 

 



Članak 17. 

 

U Službi za unutarnju reviziju obavljaju se poslovi utvrđivanja ostvarivanja cjelovitih 

zadaća i funkcija proračunskih korisnika , upozoravanja na nepravilnosti i neusklađenosti sa 

zakonskim i drugim propisima te predlaganja mjera za njihovo  otklanjanje  i mjera za 

unapređenje poslovanja.   

 

Članak  18. 

 

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

stupnju po žalbama protiv pojedinačnih  akata  donesenih u prvom stupnju općinskih i 

gradskih  upravnih tijela, koji su posebnim zakonima dati u nadležnost Županiji kao i ostale 

upravne i stručne poslove , a sve sukladno djelokrugu rada pojedinog upravnog tijela. 

  

 

Članak 19. 

 

Pravilnikom o unutarnjem redu  pobliže će se urediti djelokrug rada  i unutarnji ustroj 

upravnih odjela i službi, naziv radnih mjesta s opisom poslova,  stručni i drugi uvjeti potrebni 

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

za rad svakog pojedinog upravnog tijela. 

U upravnim tijelima u kojima se obavlja  više raznovrsnih poslova, za koje je potrebna 

posebna organizacija  osnivaju se odsjeci kao ustrojstvene jedinice s posebnim nazivima koji 

upućuju na  djelokrug rada odsjeka.  

 

Pravilnik iz stavka 1.ovog članka  donosi Županijsko poglavarstvo na prijedlog 

župana. 

 

 

III  UPRAVLJANJE UPRAVNIM TIJELIMA I NAČIN RADA   

 

Članak 20. 

 

Upravnim tijelima iz članka 4. stavak 1.  točka 1.  do  10.  i  12. do 13. upravljaju 

pročelnici, a pod točkom  11.  Tajnik Županije. 

  Tajnik Županije u smislu odredbi  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi ima položaj,  prava i obveze pročelnika. 

 

Članak 21. 

 

Pročelnike upravnih odjela, tajnika Županije i  pročelnike službi (u daljnjem tekstu: 

pročelnici upravnih tijela)  na  temelju javnog natječaja imenuje Županijsko poglavarstvo.  

Poglavarstvo može razriješiti  pročelnike upravnih tijela na način i pod uvjetima 

utvrđenim Zakonom o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi.  

Pročelnici upravnih tijela mogu biti birani za članove Poglavarstva sukladno 

odredbama Zakona i Statuta.  

 

Članak 22. 

 



Za pročelnike upravnih tijela  može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu 

spremu odgovarajuće  struke  djelokruga  rada upravnog tijela , najmanje 5 godina radnog 

staža u struci i položen državni stručni ispit za obavljanje poslova  I vrste, a također treba 

ispunjavati ostale uvjete predviđene Zakonom o državnim službenicima i namještenicima .  

 

 

 

Članak 23. 

 

Pročelnici upravnih tijela  odgovorni su za rad upravnih tijela županu, Županijskom 

poglavarstvu te Županijskoj skupštini. 

Pročelnik upravnog tijela je odgovoran za  zakonit , pravilan i pravodoban rad 

upravnog tijela kojim rukovodi, kao i za izvršavanje zadataka i poslova iz njegovog 

djelokruga. 

 

Članak 24. 

 

Pročelnik upravnog tijela organizira obavljanje poslova u upravnom tijelu, izdaje 

službenicima i namještenicima upute za obavljanje poslova, brine se o stručnom 

osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika tijekom službe, osigurava uvjete za 

funkcioniranje upravnog tijela te obavlja druge poslove utvrđene zakonima i županijskim 

aktima.    

Pročelnik upravnog tijela može imati jednog ili više pomoćnika  . 

Radna mjesta, posebni uvjeti za prijam, ovlasti, opis poslova i broj izvršitelja utvrđuju se 

Pravilnikom iz članka 19. ove  Odluke. 

 

Članak 25. 

 

U upravnim tijelima mogu se Pravilnikom iz članka 20. ove Odluke osnovati   odsjeci  

i ispostave . 

Odsjekom  upravlja voditelj odsjeka, a ispostavom voditelj ispostave. 

 

Članak 26. 

 

Djelovanje  upravnih tijela usklađuje i usmjerava Županijsko poglavarstvo. 

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka  Županijsko poglavarstvo izvršava ili 

osigurava  izvršenje  općih akata  i drugih zadaća iz djelokruga rada upravnih tijela, 

usmjerava  djelovanje upravnih tijela  u obavljanju  poslova iz njihova djelokruga  te nadzire  

njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i  pokretninama u vlasništvu Županije kao i 

prihodima i rashodima  u skladu sa zakonom i Statutom. 

 

Članak 27. 

 

Pročelnici upravnih tijela donose  godišnji plan rada i podnose izvješće o radu 

upravnog tijela za proteklu godinu. 

Godišnji plan rada odobrava župan. 

Izvješće o radu za proteklu godinu i godišnji plan za tekuću godinu dostavlja se 

županu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine. 

Ukoliko pročelnici ne dostave godišnji plan rada i izvješće o radu za proteklu godinu, župan 

može pokrenuti postupak  njihove odgovornosti. 



 

Članak 28. 

 

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

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga rada upravnog tijela u kojem 

rade, a namještenici obavljaju pomoćne- tehničke i prateće poslove.  

 

Povjerene poslove  službenici i namještenici  dužni su pravovremeno i savjesno 

obnašati, sukladno uputama  župana, pročelnika te drugog neposredno nadređenog službenika, 

a sve u skladu s pravilima struke, odredbama  Zakona, Statuta , ove Odluke i Pravilnika o 

unutarnjem redu.  

 

Članak 29. 

 

Prijam službenika i namještenika u radni odnos, te njihovo raspoređivanje i 

premještanje  vrši se temeljem odredbi Zakona o državnim službenicima i namještenicima. 

 

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

osposobljavanja za samostalan rad . 

 

Na temelju Pravilnika o osposobljavanju vježbenika, broj vježbenika iz prethodnog 

stavka ovog članka utvrđuje Županijsko poglavarstvo na prijedlog župana. 

 

Članak 30. 

 

Radno vrijeme i uredovne dane upravnih tijela određuje župan 

 

Članak 31. 

 

Uredsko poslovanje upravnih tijela  odvija se  sukladno propisima kojima se uređuje 

uredsko poslovanje tijela državne uprave. 

 

IV SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA  

 

Članak 32. 

 

    Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u županijskom proračunu  na temelju 

godišnjeg plana rada. 

 

Članak 33. 

 

Plaće dužnosnika i djelatnika u upravnim tijelima uređuju se posebnom odlukom koju 

na temelju zakona donosi Županijska skupština.      

 

 

V  PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE 

 

Članak 34. 

 



Pravilnici o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje   i  Upravnog 

odjela  za zaštitu okoliša,  donijet   će se s odredbama ove Odluke,  najkasnije do  01. prosinca 

2007. godine. 

 

Članak 35. 

 

Županija će sklopit  sporazum o preuzimanju službenika, poslova, uredske i druge 

opreme, te arhivu  Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji,   koja se odnosi na 

poslove izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola te drugih akata vezanih uz provedbu  

dokumenata prostornog uređenja i građenja, u pravilu ovisno o omjeru predmeta iz prethodne 

tri godine, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07). 

 

Županija preuzima  službenike, poslove,  uredsku i drugu opremu te arhivu Ureda 

državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji,  koja se odnose na obavljanje poslova  

sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša . 

 

 

Članak 36. 

 

 

Stupanjem na snagu Pravilnika  iz  članka 34. ove Odluke, župan će donijeti rješenja o 

rasporedu službenika i namještenika s početkom rada  01. siječnja 2008.godine. 

 

 

Članak 37. 

 

 

Ako  preuzeti  službenici i namještenici ne budu  raspoređeni na radna mjesta  u 

Županiji  prema Pravilnicima o unutarnjem redu,  iz razloga što nema slobodnih radnih 

mjesta,  ili iz razloga što ne ispunjavaju  stručne i druge uvjete za raspored na slobodna radna 

mjesta, stavljaju se na raspolaganje Županijskom poglavarstvu . 

 

Rješenje o stavljanju na raspolaganje donosi župan. 

 

 

Članak  38. 

 

 

Županijski zavod za prostorno uređenje nastavlja s radom  do osnivanja i početka rada 

Zavoda za prostorno uređenje kao javne ustanove. 

 

Danom početka rada Zavoda za prostorno uređenje kao javne ustanove  isti preuzima 

službenike, poslove i druga materijalno-tehnička sredstva  Županijskog zavoda za prostorno 

uređenje . 

 

  Sredstva osigurana u proračunu Županije za 2007  godinu, za rad i sredstva za plaće 

službenika Županijskog zavoda za prostorno uređenje, ustupaju se Zavodu za prostorno 

uređenje kao javnoj ustanovi . 

 

 



Članak 39. 

 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti  Odluka o ustrojstvu upravnih 

odjela i Službi Splitsko–dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske 

županije“, broj  1/97, 1/99, 11/01, 9/03 i 15/06 ). 

 

 

 

Članak 40. 

 

 

Ova  Odluka  stupa  snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Splitsko-dalmatinske županije“. 
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