Na temelju članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik
Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10, 10/10, 2/13, 126/17 i 35/18), Župan
Splitsko-dalmatinske županije 13. prosinca 2018., donio je
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za usklađenje sa zakonom
pravilnika upravnih odjela Splitsko-dalmatinske županije
Članak 1.
(1) Osniva se Povjerenstvo za usklađenje sa zakonom pravilnika o unutarnjem redu upravnih
odjela Splitsko-dalmatinske županije, Pravilnika o pravima i obvezama službenika i
namještenika, te ostalih pravilnika koji su na snazi (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i
ženski rod.
Članak 2.
U Povjerenstvo „iz članka 1. ove Odluke“ imenuju se:
1. Luka Brčić, predsjednik
2. Marija Čizmić, zamjenik predsjednika
3. Sanja Viculin, član
4. Stipe Čogelja, član
5. Tomislav Opačak, član
6. Tina Čelan, član
7. Ivan Bačak, član
Članak 3.
Zadaća Povjerenstva je izvršiti usklađenje sa zakonom svih Pravilnika upravnih odjela
Splitsko-dalmatinske županije, prvenstveno pravilnike o unutarnjem redu upravnih odjela te
Pravilnika o pravima i obvezama službenika i namještenika („Službeni glasnik Splitskodalmatinske županije“, broj 6/07).
Članak 4.
(1) Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva i istima predsjedava predsjednik
Povjerenstva, a u slučaju odsutnosti predsjednika, zamjenik predsjednika.
(2) Povjerenstvo se sastaje jednom mjesečno, po potrebi i češće.
(3) Iznimno, u slučaju neodgodivih rokova za donošenje odluka, zaključaka, mišljenje ili
stavova, predsjednik Povjerenstva može sazvati i održati telefonsku sjednicu.
(4) Povjerenstvo donosi pravovaljane odluke, zaključke, mišljenja ili stavove, natpolovičnom
većinom glasova svih članova.

(5) O radu na sjednici vodi se zapisnik kojeg potpisuju predsjednik Povjerenstva.
Članak 5.
Tina Čelan, savjetnik za radne odnose u Upravnom odjelu zajedničkih poslova
zadužuje se za obavljanje stručnih i administrativnih poslova Povjerenstva.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Splitsko-dalmatinske županije“.
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ŽUPAN

Blaženko Boban, v.r.

