Na temelju članka 35. točka 4. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09 i 4/13), Županijska skupština
Šibensko-kninske županije, na sjednici, od
2016. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu
upravnih tijela Šibensko-kninske županije
Članak 1.
U Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 18/01, 3/07, 13/07 i 7/08) u članku 2. između riječi „odjeli
„ i „službe“ se briše zarez i stavlja riječ „i“ , a riječi „ i zavodi“ se brišu.
Članak 2.
U članku 3. riječ“, Poglavarstvu „ se briše.
Članak 3.
U članku 4. točka 5. mijenja se i glasi: “Stručna služba Skupštine i župana-Tajništvo“
Članak 4.
Članak 9. mijenja se i glasi:
“Stručna služba Skupštine i župana-Tajništvo je upravno tijelo koje obavlja
normativno-pravne, savjetodavne, analitičke, informacijsko-dokumentacijske i druge stručne
poslove za potrebe župana, Skupštine i njihovih radnih tijela.
U okviru svog djelokruga Služba obavlja posebice sljedeće poslove:
-poslove u svezi sa stručnim i tehničkim pripremanjem i organiziranjem sjednica
Skupštine, te njezinih radnih tijela,
-poslove pružanja pravne i druge stručne i tehničke pomoći županu i vijećnicima
Skupštine u obnašanju njihove dužnosti,
-stručno pomaže u vođenju sjednica Skupštine, te brine o zakonitosti rada i primjeni
Statuta i Poslovnika,
-stručne poslove izrade akata za župana i Skupštinu, te brine o njihovu izvršenju,
-sređuje i organizira čuvanje akata i materijala sa sjednica Skupštine,
-poslove u svezi objavljivanja donesenih akata županijskih tijela u Službenom glasilu
Županije,
-te druge stručne poslove iz djelokruga rada Službe.

Članak 5.

U članku 14. riječi „Županijsko poglavarstvo“ zamjenjuje se riječju „župan“.
Članak 6.
Članak 16. mijenja se i glasi :“ Pročelnike upravnih odjela i tajnika imenuje župan na
temelju javnog natječaja.“
Članak 7.
U članku 17. iza riječi „županu“ se stavlja točka, a riječi „i Županijskom
poglavarstvu“ se brišu.
Članak 7.
U članku 21. riječi „Županijsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju „župan“.
Članak 8.
Ovlašćuje se Tajništvo Šibensko-kninske županije da izradi pročišćeni tekst Odluke o
ustrojstvu upravnih tijela Šibensko-kninske županije.
Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
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