
         

Na temelju članka 7. Pravilnika o kriterijima za ustrojavanje radnih mjesta savjetnika za 

informacijsku sigurnost („ Narodne novine“ broj 30/11 – u daljnjem tekstu : Pravilnik) i članka 

30. Statuta Splitsko - dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije „ 

broj 11/09, 7/10, 10/10  i 2/13 ) Župan Splitsko-dalmatinske županije dana 23. listopada 2015. 

godine donosi slijedeće  

 

RJEŠENJE 

o imenovanju Savjetnika za informacijsku sigurnost 

 

 

1. DAMIR BRČIĆ, mag. ing. elektrotehnike, raspoređen na radno mjesto „Pomoćnik 

pročelnika za informatičke, materijalno - tehničke poslove i civilnu zaštitu“ u Upravnom odjelu 

zajedničkih poslova Splitsko - dalmatinske županije, imenuje se „ Savjetnikom za 

informacijsku sigurnost Splitsko - dalmatinske županije“.  

2. Imenovani je dužan postupati sukladno odredbama Pravilnika. 

3. Splitsko - dalmatinska županija dužna je o imenovanju pisano obavijestiti Ured vijeća za 

nacionalnu sigurnost. 

4. Stavlja se van snage Rješenje KLASA:020-01/09-02/108, URBROJ: 2181/1-03-09-01 od 15. 

travnja 2009.  godine kojim je Damir Gabrić imenovan „Savjetnikom za informacijsku 

sigurnost Splitsko - dalmatinske županije“.  

5. Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon objave u „ Službenom glasniku Splitsko-  

dalmatinske županije“. 

  

Obrazloženje 

 

Splitsko - dalmatinska županija, kao jedinica područne (regionalne) samouprave, koja u svom  

djelokrugu stvara ili koristi klasificirane podatke, neovisno o njihovoj vrsti i stupnju tajnosti, 

nije dužna ustrojiti novo radno mjesto savjetnika već se poslovi „Savjetnika za informacijsku 

sigurnost“ temeljem članka 4. Pravilnika  mogu  dodati u opis poslova nekog od postojećih 

radnih mjesta savjetnika ili na radno mjesto u okviru kojeg su dodani poslovi savjetnika i to uz 

uvjete utvrđene Pravilnikom.  

Budući da imenovani službenik ispunjava uvjete iz članka 7. Pravilnika a koji su ujedno i 

određeni u Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela zajedničkih poslova („ Službeni 

glasnik Splitsko - dalmatinske županije“ broj 105/15) u okviru posebnih uvjeta za radno mjesto 

na koje je raspoređen to je odlučeno kao u izreci rješenja. 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave 

Rješenja. 

 

KLASA:  020-01/15-02/0010 

URBROJ:  2181/1-02-15-15 

Split, 23. listopada 2015. godine 

 

 

   

                                                                                             Ž U P A N  

             

                                                                 Zlatko Ževrnja,  dipl. oec., v.r. 


