
Na temelju  članka 8. i 35. točke 1. 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-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19),  Županijska skupština Šibensko-

kninske županije, na 16. sjednici, od 12. ožujka 2020. godine, donosi  

 

 

 

STATUTARNU ODLUKU 

 

o izmjenama i dopunama Statuta Šibensko-kninske županije 

 

 

 

Članak 1. 

 

U Statutu Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, 

broj 8/09,4/13 i 3/18)  članak 7.  mijenja se i glasi: „Županija obavlja poslove državne uprave 

koji su povjereni zakonom.  

Troškovi povjerenih poslova državne uprave koje obavljaju upravna tijela Županije 

podmiruju se iz državnog proračuna.“ 

 

Članak 2. 
 

U članku 8. stavak 3. briše se riječ: „središnjeg“. 

 

Članak 3. 
 

U članku 20. stavku  2. brišu se riječi: „središnjem“ i „središnje“. 

 

Članak 4. 

 

 U članku 24. briše se riječ: „ središnje“. 

 

Članak 5. 
 

U članku 50. stavku 3. alineji 16. brišu se riječi „odnosno poslova državne uprave, ako 

su preneseni na Županiju,“. 

 

Članak 6. 

 

U članku 51.  dodaje se novi stavak 2. koji glasi:“ Župan je odgovoran za zakonito i 

pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave  nadležnom za 

upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.“ 

 

 

Članak 7. 

  

           U članku 53. stavku 4.  riječi „  predstojnika ureda državne uprave u županiji „ 

zamjenjuju se riječima: „  nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“.      
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Članak 8. 
 

           U članku 67. stavak  1. mijenja se i glasi: „Za obavljanje poslova iz samoupravnog 

djelokruga Županije , utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanja povjerenih poslova 

državne uprave , ustrojavaju se upravna tijela:“                

 

 

Članak 9. 

 

           U članku 68. dodaje se stavak  2. koji glasi: „ Upravna tijela u obavljanju povjerenih 

poslova  državne uprave  imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim 

se uređuje sustav državne uprave.“ 

 

 

Članak 10. 

 

       Članak 87.  mijenja se i glasi „Nadzor nad zakonitošću općih akata Županijske skupštine 

u njenom samoupravnom djelokrugu obavlja nadležno tijelo državne uprave u čijem 

djelokrugu je opći akt.  

 

Članak 11. 

 

           Ovlašćuje se Odbor za statut, poslovnik i propise  da izradi pročišćeni tekst Statuta 

Šibensko-kninske županije. 

 

 

Članak 12. 
 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 

vjesniku Šibensko-kninske županije“. 

 

 

KLASA: 012-03/20-01/1 

URBROJ: 2182/1-01-20-1 

Vodice, 12. ožujka 2020.                      

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

 

 

                                                                 

                                                                                                                 PREDSJEDNIK  

          

                                                                                                                Nediljko Dujić, v.r. 

 

                                                            

                                          

                                                          

 

 


