
 Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), članka 25.Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih 

tijela Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije„ broj 19/09 ) i članka 

32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko - dalmatinske županije„ broj 11/09, 

7/10, 10/10 i 2/13), na prijedlog pročelnika Ureda župana, a nakon savjetovanja sa sindikalnom 

povjerenicom, Župan Splitsko-dalmatinske županije dana 02. veljače 2015.,  donio je  

 

PRAVILNIK 

o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu  Ureda župana 

 

Članak 1. 

 

 U  sastavnom dijelu Pravilnika  o unutarnjem redu Ureda župana  („ Službeni glasnik Splitsko-

dalmatinske županije“, broj 9/10, 10/10, 12/10, 1/11, 8/11, 1/12, 8/12, 14/12, 16/12, 1/13, 2/13, 10/13, 12/13, 

7/14  i 17/14)  redni broj  3. mijenja se i glasi : 

 

Red. 

broj 

Naziv radnog mjesta Potrebno stručno  

znanje 

Opis poslova  

radnog mjesta 

Br. 

izvr 

Kat

egor 

 

Potkategorij

a 

Razina Klas 

rang 

   

3. Savjetnik za društvene 

djelatnosti 

 

Magistar struke ili 

stručni specijalist 

društvene struke, 

najmanje 3 godine 

radnog iskustva na 

odgovarajućim 

poslovima, položen 

državni stručni ispit, 

te poznavanje rada na 

računalu    

 

Praćenje i analiziranje stanja u 

osnovnim i srednjim školama čiji je 

Županija vlasnik i osnivač, radi 

poduzimanja  mjera za ostvarivanje 

potreba u području stjecanja znanja i 

ostalih vještina, radi ostvarenja ciljeva i 

zadataka njihovog osnivanja. Također 

obilazi škole radi uočavanja potrebe 

uvođenja novina u cilju unapređivanja 

rada i podizanja  pedagoških standarda. 

Planira održavanje kapitalnih 

projektnih zahtjeva radi osiguranja 

materijalno tehničkih preduvjeta za 

obavljanje djelatnosti u području 

osnovnog i srednjoškolskog 

obrazovanja. Prati mogućnost 

kandidiranja projekata za financiranje 

putem programa Europske unije iz 

djelokruga rada društvenih djelatnosti. 

Ujedno prati i analizira stanje na 

području  socijalne skrbi i zdravstva , te 

izrađuje planske i programske  

dokumente s ciljem poboljšanja stanja 

u navedenom području. Analizira stanje 

na području sporta, te izrađuje planske i  

programske dokumente za s ciljem 

poboljšanja stanja u dijelu sportskih 

aktivnosti. Izrađuje izvješća iz 

djelokruga rada za Županijsku 

skupštinu. Obavlja i ostale poslove po 

nalogu pročelnika. 

 

1 

II 

 

savjetnik  5 

 

 

Članak 2. 

 

 

Redni broj  4. mijenja se i glasi : 



 2 

Red. 

bro 

Naziv radnog mjesta Potrebno stručno  

znanje 

Opis poslova  

radnog mjesta 

Br. 

izvr 

Kat

egor 

 

Potkateg

orija 

Razin Klas 

rang 

   

4. Viši stručni suradnik- tajnik 

župana 

 

Magistar struke ili stručni 

specijalist VSS društvenog 

smjera, najmanje 1 godina 

radnog iskustva na 

odgovarajućim poslovima, 

položen državni stručni 

ispit, te poznavanje rada na 

računalu    

Organizira i brine o rasporedu izvršenja 

obveza župana , kao što su putovanja , 

primanje stranaka , službeni prijemi itd. 

Po nalogu i uputi župana organizira 

sastanke, šalje pozive i vrši pripremu za 

sastanke. Obavlja sve tajničke poslove 

za potrebe župana kao što su poslovi 

zaprimanja , raspoređivanja dopisa, 

vođenje evidencije o pozivima na 

protokolarna događanja, odgovaranje 

na dopise , odgovaranje  na upite 

stranaka u okviru danih ovlaštenja.  

Izvršenje navedenog zahtjeva visok 

stupanj odgovornosti , kao i 

samostalnosti uz izrazito visok stupanj 

komunikacija unutar i izvan Županije u 

svrhu prikupljanja ili razmjene 

informacija . Obavlja i ostale poslove 

po nalogu župana i pročelnika. 

1 

II 

 
Viši 

stručni 

suradnik 
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Članak 3. 

 

 
 Zadužuje se Kadrovska služba donijeti odgovarajuća rješenja u roku od 15 dana od dana stupanja na 

snagu Pravilnika. 

 

Članak 4. 

 

 
 Pravilnik o izmjenama Pravilnika stupa na snagu osmog dana od objave u  „Službenom glasniku 

Splitsko -dalmatinske županije „. 

 

 

 

Klasa: 023-05/15-04/0002 

Urbroj: 2181/1 -02-15- 0002        
Split, 02. veljače  2015.   

 

 

                                  Ž U P A N 

 

 

 

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


