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REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 024-04/22-01/1

URBROJ: 2198-01-22-2

Zadar, 15. lipnja 2022. godine

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20) te članka 28.
stavka 2. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12,
2/13, 14/13, 3/18, 5/20, 5/21), župan Zadarske županije dana 15. lipnja 2022. godine, donosi

 

PRAVILNIK O RADU ŽUPANA

 

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se odnosi župana Zadarske županije (u daljnjem tekstu: župana) i upravnih
tijela Zadarske županije (dalje u tekstu: upravnih tijela) te drugih ovlaštenih predlagatelja u pripremi akata i
prijedloga akata iz djelokruga župana kao izvršnog tijela Zadarske županije (dalje u tekstu: Županije).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako
na muški i ženski rod.

Članak 2.

Djelokrug župana propisan je zakonom, drugim propisima, Statutom Zadarske županije (u daljnjem tekstu:
Statut) i drugim aktima Županijske skupštine Zadarske županije (u daljnjem tekstu: Skupština).

Članak 3.

(1) Župan donosi akte iz svog djelokruga na prijedlog ovlaštenih predlagatelja ili na vlastitu inicijativu.

(2) Župan utvrđuje prijedloge akata iz djelokruga Skupštine koje podnosi Skupštini na nadležno postupanje
na prijedlog ovlaštenih predlagatelja ili na vlastitu inicijativu.

(3) Ovlašteni predlagatelji iz stavka 1. i 2. ovog članka su upravna tijela, te drugi ovlašteni predlagatelji,
osim ako je zakonom ili Poslovnikom Županijske skupštine Zadarske županije (dalje u tekstu: Poslovnik
Županijske skupštine) propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određeni predlagatelji.

Članak 4.

Župan može donositi akte i utvrđivati prijedloge akata putem stručnih, radnih sastanaka odnosno kolegija sa
zamjenikom župna, nadležnim pročelnicima i drugim osobama (dalje: kolegij).
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Članak 5.

(1) Pročelnici upravnih tijela i drugi ovlašteni predlagatelji dužni su pratiti propise i stanje predmeta u okviru
svog djelokruga, te bez posebnog naloga župana predložiti županu donošenje određenog akta, odnosno
prijedloga akta kojeg župan podnosi Skupštini.

(2) Pročelnici upravnih tijela pripremaju prijedloge akata i nacrte prijedloga akata iz svog djelokruga koje
podnose županu te su odgovorni za njihovu usklađenost sa zakonom i podzakonskim aktima, kao i za
njihovu urednost i pravodobnost.

(3) Druge osobe i službenici koji sudjeluju u pripremi prijedloga akata i nacrta prijedloga akta koji se
podnose županu odgovorni su za  njihovu usklađenost sa zakonom i podzakonskim aktima, kao  i za njihovu
urednost i pravodobnost.

Članak 6.

(1) Župan može naložiti pročelnicima, odnosno upravnim tijelima da u pitanjima iz svog djelokruga,
pripreme prijedloge akata koje župan donosi ili nacrte prijedloga akata koje župan podnosi Skupštini,
određujući i pitanja koja se tim aktima trebaju urediti te rokove za njihovu izradu.

(2) Župan može, radi obavljanja poslova ili izrade akata u koje je uključeno više upravnih tijela, osnovati
radna tijela u kojima mogu sudjelovati zamjenik župana, pročelnici upravnih tijela, ravnatelji ustanova i
druge osobe.

(3) Župan može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku koji je dužan
pridržavati se uputa župana pri obavljanju tih poslova.

(4) Župan ima pravo nadzora nad radom zamjenika župana, pročelnika, upravnih tijela i radnih tijela iz ovog
članka.  

Članak 7.

(1) Prijedlog akta odnosno nacrt prijedloga akta koji se dostavlja županu izrađen od strane nadležnog
upravnog tijela mora prethodno biti usuglašen s drugim nadležnim upravnim tijelima u čiji djelokrug ulaze
pitanja koja su predmetom prijedloga akta, a u slučaju da se stvaraju nove financijske obveze mora biti
usuglašen i s upravnim tijelom nadležnim za financije.

(2) Prijedlozi akata moraju sadržavati fiskalnu procjenu posljedica za  proračun sukladno Naputku  o
postupku utvrđivanja fiskalnog učinka kojeg donosi župan.

 

2. NAČIN RADA

2.1. Akti iz nadležnosti župana

Članak 8.

(1) Župan akte iz svoje nadležnosti u pravilu donosi izravno, bez prethodnog razmatranja na kolegiju, na
temelju pisanog i obrazloženog prijedloga ovlaštenog predlagatelja.

(2) Prije nego li župan donese akt iz svoje nadležnosti, župan može odlučiti da se prijedlog akta prethodno
razmotri na kolegiju.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka župan će predlagatelja uputiti da svoj prijedlog dostavi upravnom
tijelu nadležnom za pripremu sjednica.

(4) Ukoliko župan, nakon razmatranja prijedloga akta iz stavka 1. ovog članka, zaključi da se temeljem
podnesenog prijedloga ne može donijeti akt, vraća predlagatelju materijal na doradu uz odgovarajuću uputu.
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Članak 9.

(1) Upravna tijela prijedloge akata podnose izravno županu na donošenje.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, pročelnik upravnog tijela je izravno odgovoran županu za zakonitost,
urednost i pravodobnost podnesenog prijedloga akta.

Članak 10.

(1) Drugi ovlašteni predlagatelji prijedloge akata podnose županu putem upravnog tijela nadležnog za njihov
rad.

(2) Pročelnik nadležnog upravnog tijela ocjenjuje je li prijedlog akta iz stavka 1. ovog članka usklađen sa
zakonom i podzakonskim aktima te njegovu urednost i pravodobnost.

(3) Ukoliko pročelnik nadležnog upravnog tijela, nakon razmatranja prijedloga akta iz stavka 1. ovog članka,
zaključi da se temeljem podnesenog prijedloga ne može donijeti akt, vraća predlagatelju materijal na doradu
uz odgovarajuću uputu.

Članak 11.

(1) Prijedlog akta mora sadržavati:

- oznaku predmeta, odnosno naziv odluke ili akta koji se predlaže

- pravnu osnovu, odnosno zakonski i/ili statutarni temelj za donošenje

- nadležnost za donošenje

- naziv ovlaštenog predlagatelja

- izvjestitelja prijedloga akta

- obrazloženje koje sadrži osnovna pitanja koja se trebaju urediti aktom, kao i svrhu koja se želi postići
uređivanjem odnosa na predloženi način

- fiskalnu procjenu posljedica za proračun

- osvrt na provedbu Plana razvoja Županije

- ime i prezime osobe/službenika koji je pripremio prijedlog

- potpis pročelnika upravnog tijela odnosno ovlaštene osobe drugog ovlaštenog predlagatelja

- tekst prijedloga akta

- tekst odredaba važećeg akta koji se mijenja odnosno dopunjuje, ako se predlaže izmjena ili dopuna akta.

(2) Uz prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija.

 

2.2. Prijedlozi akata iz nadležnosti Skupštine

Članak 12.

(1) Župan kao ovlašteni predlagatelj, nacrte prijedloga akata iz nadležnosti Skupštine, u pravilu razmatra i
utvrđuje prijedloge akata na kolegiju.

(2) Župan na kolegiju u pravilu razmatra prijedloge akata iz nadležnosti Skupštine koje Skupštini podnose
upravna tijela Županije kao ovlašteni predlagatelji.

Ž
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(3) Župan na kolegiju može razmatrati prijedloge akata iz nadležnosti Skupštine koje Skupštini podnose
drugi ovlašteni predlagatelji sukladno Poslovniku Županijske skupštine.

Članak 13.

(1) Upravna tijela nacrte prijedloga akata dostavljaju županu putem upravnog tijela nadležnog za pripremu
sjednica. 

(2) Drugi ovlašteni predlagatelji nacrte prijedloge akata podnose županu putem upravnog tijela nadležnog za
njihov rad, koji ih nakon razmatranja dostavljaju upravnom tijelu nadležnom za pripremu sjednica. 

(3) U slučaju iz stavka 1. i 2.  ovog članka, pročelnik nadležnog upravnog tijela i drugi ovlašteni predlagatelj
izravno su odgovorni županu za zakonitost, urednost i pravodobnost podnesenog nacrta prijedloga akta.

(4) Ukoliko župan ili upravno tijelo nadležno za pripremu sjednica, nakon razmatranja nacrta prijedloga akta
iz stavka 1. i 2. ovog članka, zaključi da se temeljem podnesenog nacrta prijedloga ne može utvrditi prijedlog
akta, vraća predlagatelju materijal na doradu uz odgovarajuću uputu.

Članak 14.

Nacrt prijedloga akta iz članka 13. stavak 1. i 2. mora sadržavati sve sastojke koji su Poslovnikom
Županijske skupštine propisani kao sastojci prijedloga akta koji se podnosi Skupštini na donošenje.

 

3.3. Kolegij

Članak 15.

(1) Kolegij saziva i vodi župan, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik župana.

(2) Kolegij se održava po potrebi.

(3) Kolegiju nazoče uz župana i zamjenika župana, pročelnici upravnih tijela, glasnogovornici Županije, te
druge osobe koje sudjeluju u pripremi akata i/ili  koje pozove župan.

(4) Stručne i administrativne poslove za kolegij obavlja upravno tijelo nadležno za pripremu sjednica.

Članak 16.

Sve uredno i pravovremeno dostavljene prijedloge akata iz članka 8. stavka 2. i nacrte prijedloga akata iz
članka 13. stavak 1. i 2. ovog Pravilnika pročelnik upravnog tijela nadležnog za pripremu sjednica dostavlja
županu.

Članak 17.

(1) Župan saziva kolegij i utvrđuje dnevni red.

(2) Prijedlog za dopunu dnevnog reda županu može podnijeti pročelnik nadležnog upravnog tijela prije
početka rasprave po točkama predloženog dnevnog reda.

(3) Uz prijedlog za dopunu dnevnog reda županu se daje i pisani materijal po predloženoj dopuni.

(4) O dopuni dnevnog reda odlučuje župan.

Članak 18.

Poziv za kolegij s dnevnim redom i svim materijalima u pravilu se dostavlja u elektroničkom obliku putem
dijeljenih direktorija i objavom na Share Point-u, najkasnije dan prije održavanja kolegija.

Č
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Članak 19.

(1) O svakoj točki dnevnog reda daje se kratko uvodno obrazloženje i po potrebi se vodi rasprava.

(2) Obrazloženje kao izvjestitelj daje pročelnik upravnog tijela iz čijeg djelokruga je predmet o kojem se
raspravlja ili po njemu ovlašteni službenik.

(3) Kada se na kolegiju razmatraju prijedlozi akata koji se odnose na pravne osobe kojima je osnivač
Županija, obrazloženje može dati nazočni ovlašteni predstavnik pravne osobe.

Članak 20.

(1) Po završenoj raspravi i eventualnim prijedlozima i primjedbama župan utvrđuje tekst akta i donosi akt iz
svoje nadležnosti odnosno kao ovlašteni predlagatelj utvrđuje prijedlog akta iz nadležnosti Skupštine i
podnosi ga Skupštini na daljnje postupanje.

(2) Ukoliko župan, nakon razmatranja pojedine točke dnevnog reda, zaključi da se temeljem podnesenog
prijedloga odnosno nacrta prijedloga ne može donijeti akt odnosno utvrditi prijedlog akta za Skupštinu, vraća
predlagatelju materijal na doradu uz odgovarajuću uputu.

Članak 21.

(1) O radu kolegija vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na kolegiju: vrijeme i mjesto održavanja kolegija, podatke o
nazočnima na kolegiju, prijedlog dnevnog reda i utvrđeni dnevni red, sažeti tijek kolegija te naziv donesenih
akata, odnosno utvrđenih prijedloga za Skupštinu.

(3) U slučaju da se prijedlog odnosno nacrt prijedloga ne prihvaća ili vraća na doradu, u zapisnik se unose
upute župana o daljnjem postupanju odnosno doradi materijala, uz obvezno navođenje roka i zaduženih
osoba.

(4) Doneseni akti, odnosno utvrđeni prijedlozi su sastavni dio zapisnika.

(5) Za izradu i pismohranu zapisnika i akata s kolegija zaduženo je upravno tijelu nadležno za pripremu
sjednica.

 

4. AKTI ŽUPANA

Članak 22.

(1) Župan donosi opće akte propisane zakonom.

(2) Župan donosi pojedinačne akte kada rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih
osoba te odluke i druge akte koji se odnose na organizaciju, poslovanje i ostale izvršne poslove iz svoga
djelokruga.

Članak 23.

(1) Odlukom se uređuju odnosi i pitanja od općeg značaja iz djelokruga Županije. Odluka se donosi i u
stvarima organizacijske, poslovne, odnosno izvršne prirode.

(2) Pravilnikom se detaljnije razrađuju pojedini zakoni i odluke radi njihove primjene.

(3) Naredbom se naređuje ili zabranjuje određeno postupanje.

(4) Naputkom se propisuje način rada upravnih tijela i drugih pravnih osoba Županije.
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(5) Rješenjem se odlučuje prilikom rješavanja o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih
osoba.

(6) Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju mišljenja, prihvaćaju izvješća i rješavaju druga pitanja
izvan meritornog odlučivanja.

(7) Programom rada utvrđuje se godišnji ili višegodišnji sadržaj i dinamika rada, te nositelji, izvršitelji i
rokovi izvršenja zadataka.

(8) Župan može donositi i ostale akte, npr. planove, preporuke i sl.

Članak 24.

Akt iz nadležnosti župana dostavlja se odmah po donošenju u jednom primjerku upravnom tijelu nadležnom
za odnose s javnošću sukladno zakonskim propisima o pravu na pristup informacijama, te u jednom
primjerku upravnom tijelu nadležnom za poslove objave službenog glasila Županije ukoliko se aktom
propisuje njegova objava u službenom glasilu.

Članak 25.

(1) U službenom glasilu objavljuju se opći akti, akti o imenovanjima te drugi akti za koje to odluči župan.

(2) Pročelnik upravnog tijela nadležnog za objavu akata u službenom glasilu Županije ovlašten je dati
ispravak objavljenog akta ako se radi o pogrešci u objavljenom tekstu u odnosu na izvorni tekst.

 

5. JAVNOST RADA

Članak 26.

(1) Rad Župana je javan.

(2) Javnost rada župana osigurava se osobito:

- objavljivanjem novosti na mrežnim stranicama Županije

- objavljivanjem donesenih akata u službenom glasilu Županije

- objavljivanjem donesenih akata na mrežnim stranicama Županije

- održavanjem konferencija za medije

- izdavanjem priopćenja

- na druge prikladne načine.

(3) Za obavljanje poslova u svezi javnosti rada župana zaduženo je upravno tijelu Županije nadležno za
odnose s javnošću.

Članak 27.

(1) Kolegij se u pravilu održava bez nazočnosti javnosti.

(2) Kolegiju mogu nazočiti predstavnici sredstava javnog priopćavanja, ukoliko tako odluči župan.

(3) O osiguravanju nazočnosti predstavnika sredstava javnog priopćavanja na kolegiju u slučaju iz stavka 2.
ovog članka, brine upravno tijelo Županije nadležno za odnose s javnošću i upravno tijelo županije nadležno
za pripremu sjednica, svako u svom djelokrugu.

Č
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Članak 28.

(1) Prije utvrđivanja prijedloga općeg akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata Županije kad
se njima utječe na interese građana i pravnih osoba, provodi se postupak savjetovanja s javnošću sukladno
zakonima koji uređuju pravo na pristup informacijama i savjetovanja s javnošću u postupku donošenje ovih
akata.

(2) Za provođenje savjetovanja s javnošću zaduženo je upravno tijelu županije nadležno za odnose s
javnošću.

 

6. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu župana i kolegija župana
(,,Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 18/09).

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing., v.r.


