
Šibensko-kninska županija je od 1. siječnja 2020. godine preuzela povjerene poslove ureda državne 

uprave 

Temeljem Sporazuma između Ministarstva uprave i Šibensko-kninske županije potpisanog 16. 

prosinca 2019. godine,  od 1. siječnja 2020. godine Upravna tijela Šibensko-kninske županije obavljaju 

povjerene poslove koje je do sada obavljao Ured državne uprave.  

Šibensko-kninska županija osim poslova preuzela je i 74 službenika koji nastavljaju obavljati 

svoje  poslove kao zaposlenici Šibensko-kninske županije, a raspoređeni su unutar postojećih 

županijskih upravnih odjela sličnih nadležnosti. Povjereni poslovi obavljaju se na istim lokacijama kao 

i do dana preuzimanja.  Dodatne informacije s točnim lokacijama i uredovnim vremenima pojedinih 

službi možete pogledati dalje u tekstu: 

OBAVIJEST 
 

Upravna tijela Šibensko-kninske županije od 1. siječnja 2020. godine počela su obavljati 
povjerene poslove državne uprave koje je obavljao Ured državne uprave u Šibensko-
kninskoj županiji i to: 
 
U sjedištu Županije u Šibeniku 
 
1. Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i sport – na lokaciji Trg Pavla Šubića I. br. 2 i na 
lokaciji Vladimira Nazora 1; Upravni odjel obavlja povjerene poslove Ureda državne uprave 
(iz područja obrazovanja, sporta i kulture) 
 
2. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb – na lokaciji Trg Pavla Šubića I. br. 2 i na lokaciji 
Težačka 31; Upravni odjel obavlja povjerene poslove Ureda državne uprave (iz područja 
socijalne skrbi, demografije i pravnog položaja i statusa hrvatskih branitelja) 
 
3. Upravni odjel za gospodarstvo – na lokaciji Trg Pavla Šubića I. br. 2 i na lokaciji Vladimira 
Nazora 1; Upravni odjel obavlja povjerene poslove Ureda državne uprave (iz područja 
gospodarstva i turizma) 
 
4. Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj - na lokaciji Trg Pavla Šubića I. br. 2; 
Upravni odjel obavlja povjerene poslove Ureda državne uprave (iz područja prometa) 
 
5. Upravni odjel za opću upravu – na lokaciji Trg Pavla Šubića I. br. 2; Upravni odjel obavlja 
povjerene poslove Ureda državne uprave (iz područja opće uprave, matičarstva, udruga i 
besplatne pravne pomoći) 
 
6. Upravni odjel za imovinsko-pravne i zajedničke poslove – na lokaciji Trg Pavla Šubića I. br. 
2 i Vladimira Nazora 1; Upravni odjel obavlja povjerene poslove Ureda državne uprave (iz 
područja općih i pravnih poslova te stambenog zbrinjavanja) 
 
Poslove uredskog poslovanja za sva upravna tijela, osim Upravnog odjela za prostorno 
uređenje i gradnju, u sjedištu Županije obavlja Pisarnica koja se nalazi u prizemlju zgrade na 
adresi Trg Pavla Šubića I. br. 2. 
 



Izvan sjedišta Županije 
 
U Drnišu, Kralja Tomislava 2, 22 320 Drniš 
 
1. Upravni odjel za gospodarstvo (Napomena: u Upravnom odjelu za gospodarstvo, u 
izdvojenom mjestu rada u Drnišu, uredovno radno vrijeme je utorkom i četvrtkom od 7:30 do 
15:30) 
2. Upravni odjel za imovinsko-pravne i zajedničke poslove  
3. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
4. Upravni odjel za opću upravu 
 
Poslove uredskog poslovanja za sva upravna tijela, osim Upravnog odjela za prostorno 
uređenje i gradnju, u Drnišu obavlja Pisarnica koja se nalazi u prizemlju zgrade na adresi 
Kralja Tomislava 2, 22 320 Drniš. 
 
 
U Kninu, Dr. Franje Tuđmana br. 2, 22 300 Knin 
 
1. Upravni odjel za gospodarstvo 
2. Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove 
3. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
4. Upravni odjel za opću upravu 
 
Poslove uredskog poslovanja za sva upravna tijela, osim Upravnog odjela za prostorno 
uređenje i gradnju, u Kninu obavlja Pisarnica koja se nalazi u prizemlju zgrade na adresi Dr. 
Franje Tuđmana br. 2, 22 300 Knin. 
 
Upravna tijela izvan sjedišta Županije obavljaju povjerene poslove državne uprave kao i u 
sjedištu Županije. 
 
U Upravnom odjelu za opću upravu ustrojeni su i sljedeći matični uredi: 
 

1. Matični ured Šibenik – Petra Grubišića 3, Šibenik 
2. Matični ured Vodice – Obala J.I. Cote, 10, Vodice 
3. Matični ured Knin - Dr. Franje Tuđmana 2, Knin 
4. Matični ured Skradin - Trg male Gospe 3, Skradin 
5. Matični ured Tisno - Trg dr. Šime Vlašića 7, Tisno 
6. Matični ured Drniš (MU Unešić i MU Gradac) – Kralja Tomislava 2, Drniš 

 
Uredovno vrijeme  
 
Uredovno vrijeme za rad sa strankama je svaki radni dan od 8:00 do 13:30. Dnevni odmor je 
od 10.30 do 11:00 sati. 
Matični uredi rade svakim radnim danom od 8:00 do 13:00 sati. 
 
Za dodatne informacije  stranke se mogu obratiti upravnim tijelima putem kontakt podataka 
koji se nalaze na mrežnim stranicama Šibensko-kninske županije. www.skz.hr 

http://www.skz.hr/

