
 Na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12 I 19/13 – pročišćeni tekst), članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni 
glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) i članka 62. Poslovnika 
Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13 i 6/13 – 
pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije je na svojoj ___. sjednici, održanoj 
________2013. godine, donijela 
 
 
 

O D L U K U 
o ustroju i nadležnostima upravnih tijela Međimurske županije 

 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1.  
 Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo, djelokrug, rukovođenje i druga pitanja od značaja 
za rad upravnih tijela Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Županije). 
 Upravna tijela odgovorna su Skupštini i županu Međimurske županije za zakonito i 
pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti. 
  

 
Članak 2. 

 Upravna tijela Županije obavljaju upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga 
Županije te poslove državne uprave koji su prenijeti na Županiju, u skladu sa zakonom i drugim 
propisima. 
 Upravna tijela mogu, na način i pod uvjetima utvrđenim Statutom Županije, obavljati i one 
poslove koje su gradovi i općine s područja Županije prenijeli na Županiju. 
 Upravna tijela poslove iz svoje nadležnosti obavljaju u sjedištu Županije, u Čakovcu, 
Ruđera Boškovića 2. 
 

Članak 3. 
 Kao unutarnje ustrojstvene jedinice unutar upravnih tijela Županije mogu se ustrojiti 
odsjeci i pododsjeci. 
 Unutarnje ustrojstvene jedinice iz stavka 1. ovog članka mogu imati poseban naziv koji 
upućuje na djelokrug poslova koji se u njima obavljaju. 
 
 
II. USTROJ I NADLEŽNOST UPRAVNIH TIJELA 
 

Članak 4. 
 U Županiji se radi obavljanja poslova iz članka 2. stavka 1. i 2. ove Odluke ustrojavaju 
slijedeći upravni odjeli: 
 1. Upravni odjel župana. 
 2. Upravni odjel za društvene djelatnosti. 
 3. Upravni odjel za gospodarske djelatnosti. 
 4. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. 
 5. Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove. 
 
 Kao posebne ustrojstvene jedinice unutar Upravnog odjela župana ustrojavaju se: 

- Odsjek za odnose s javnošću,  
- Odsjek za proračun i javnu nabavu.  

o unutar Odsjeka za proračun i javnu nabavu ustrojava se: 
�  Pododsjek za javnu nabavu. 
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 Kao posebne ustrojstvene jedinice unutar Upravnog odjela za društvene djelatnosti  
ustrojavaju se:  

- Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport,  
- Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine.  

 
 

Kao posebne ustrojstvene jedinice unutar Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti  
ustrojavaju se: 

- Odsjek za gospodarstvo,  
- Odsjek za poljoprivredu i turizam, 
- Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj.  

 
 

Kao posebne ustrojstvene jedinice unutar Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju 
i zaštitu okoliša  ustrojavaju se: 

- Odsjek za prostorno uređenje,  
- Odsjek za gradnju, 
- Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo. 
Za obavljanje poslova prostornog uređenja i gradnje izvan sjedišta Županije ustrojavaju 

se: 
- Ispostava u Prelogu sa sjedištem u Prelogu, za područje Grada Preloga te općina 

Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba i Sveta Marija. 
- Ispostava u Murskom Središću sa sjedištem u Murskom Središću, za područje Grada 

Mursko Središće te općina Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec. 
 
 

Kao unutarnje ustrojstvene jedinice unutar Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće 
poslove ustrojavaju se: 

- Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove,  
- Odsjek za pravne poslove. 

 
   

Radi obavljanja poslova unutarnje revizije u Županiji se ustrojava Jedinica za unutarnju 
reviziju, ustrojstveno i funkcionalno neovisna od drugih upravnih tijela. 
 
 
 
 

1. UPRAVNI ODJEL ŽUPANA  
 

Članak 5. 
 Upravni odjel župana nadležan je za obavljanje stručnih i organizacijskih poslova za 
potrebe župana i zamjenika župana, poslove odnosa s javnošću i protokol, zatim poslove koji se 
odnose na proračun i javnu nabavu, a osobito onih koji se odnose na:  

- odnose s javnošću, informiranje i promidžbene aktivnosti, 
- poslove organizacije rada župana i njegovih zamjenika, usklađivanja njihovih obveza 

prema građanima i pravnim osobama, tijelima županijske razine, državnim tijelima, 
međunarodnim organizacijama, političkim strankama i udrugama,  

- protokol,  
- ostvarivanje prava na pristup informacijama, 
- rješava u prvom stupnju o pravima i obvezama građana i pravnih osoba u upravnom 

postupku iz područja prava pristupa informacijama, 
- poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje župana s državnim tijelima, 

ustanovama i građanima, poticanje suradnje s općinama i gradovima radi ostvarivanja 
zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave, 

- izrada nacrta proračuna Županije i drugih financijskih akata te poslovi izvršavanja 
proračunskih rashoda, 
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- vođenje evidencije prihoda i rashoda te izrada godišnjeg i polugodišnjeg izvješća o 
izvršenju proračuna Županije, 

- financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, 
- vođenje postupaka javne nabave i evidencije tih postupaka u skladu s posebnim 

propisima, 
- te drugi poslovi sukladno zakonu i drugim važećim propisima. 

 
 
 

2. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 
 

Članak 6. 
Upravni odjel za društvene djelatnosti nadležan je za obavljanje stručnih i upravnih poslova s 

područja obrazovanja, osnovnog i srednjeg školstva, predškolskog odgoja i naobrazbe, znanosti, 
kulture, tehničke kulture, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, nacionalnih manjina i udruga, a 
osobito onih koji se odnose na: 

- poslove organizacije i financiranja izgradnje objekata osnovnih i srednjih škola kojih je 
Županija osnivač, te njihovog investicijskog i tekućeg održavanja, 

- obavljanje financijsko-administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za 
decentralizirano financiranje potreba u obrazovnim ustanovama kojima je Županija 
osnivač, 

- organizaciju postupka uvođenja i održavanja organiziranoga prijevoza za učenike 
osnovnih i srednjih škola te studenata i podizanje obrazovne razine stanovništva, 
osobito mladih, 

- rukovođenje postupcima za dobivanje povlaštenih učeničkih i studentskih kredita i 
stipendija, 

- suradnju sa udrugama civilnog društva, osobito kulturnim, športskim i dr. udrugama i 
institucijama čija je djelatnost u vezi s poslovima iz nadležnosti Upravnog odjela, 

- organizaciju javnog zdravstva, provođenja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te 
primjene ustavnih prava nacionalnih manjina na području Županije,   

- praćenje stanja i poslovanja te koordinaciju rada zdravstvenih ustanova i ustanova 
socijalne skrbi kojima je Županija osnivač, 

- raspodjelu korištenja sredstava za financiranje ustanova zdravstvene zaštite i 
socijalne skrbi čiji je osnivač Županija,  

- obavljanje financijsko-administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za 
decentralizirano financiranje potreba u zdravstvenim i socijalnim ustanovama kojima 
je Županija osnivač, 

- praćenje ostvarivanja socijalnih prava u okviru socijalnih programa općina i gradova 
na području Županije, izvještavanje ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi 
o izvršenju socijalnih programa za područje Županije,  

- obavljanje upravnih i stručnih poslova za davanje koncesija za obavljanje javne 
zdravstvene službe na području Županije, 

- rješavanje u drugom stupnju u upravnom postupku iz područja socijalne skrbi, 
osiguranje i organizaciju mrtvozorničke službe,  

- izdavanje odobrenja za osnivanje domova za starije i nemoćne osobe u Mreži 
domova socijalne skrbi,  

- izradu prijedloga plana zdravstvene zaštite, izradu  jednogodišnjeg i trogodišnjih 
planova promicanje zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti,  

- poticanje i suradnju sa udrugama iz područja zdravstva, humanitarne djelatnosti i 
socijalne skrbi od interesa za Županiju osobito s udrugama osoba s invaliditetom,  

- praćenje, izrada te podnošenje izvješća o provođenju mjera nacionalnih strategija i 
planova iz nadležnosti Upravnog odjela, 

- poslove nacionalnih manjina, 
- i druge upravne i stručne poslove koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost 

Županije, a odnose se na obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela. 
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3. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI 
 

Članak 7.  
Upravni odjel za gospodarske djelatnosti nadležan je za obavljanje stručnih i upravnih 

poslova s područja gospodarstva (obrt, srednje i malo poduzetništvo), europske poslove i 
međunarodnu suradnju, poljoprivrede, energetike, prometa i turizma, a osobito onih koji se 
odnose na: 

- izradu analiza gospodarskih kretanja, izradu prijedloga održivog gospodarskog razvoja 
u suradnji s gradovima i općinama,  

- pripremu postupaka za dodjelu koncesija iz svojeg djelokruga poslova,   
- prikupljanje i distribuciju informacija o potencijalnim izvorima financiranja županjskih 

programa i projekta te programa gradova i općina, trgovačkih društava i ustanova kojih 
je Županija osnivač, 

- organizaciju i pružanje stručne podrške organizaciji gospodarskih manifestacija, 
promocija i izložbi, 

- obavljanje poslova provedbe programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva, 
- obavljanje savjetodavnih i stručnih poslova međunarodne i međužupanijske suradnje, 

te poticanje razvoja prekogranične i međuregionalne suradnje kod jedinica lokalne 
samouprave i ostalih županijskih subjekata, 

- obavljanje suradnje na provođenju međunarodnih programa,  
- koordinaciju i davanje pomoći  općinama i gradovima prilikom prijava na domaće i 

međunarodne projekte, 
- poslove pripreme odnosno obrade prijedloga strategijskih i drugih programskih i 

planskih dokumenata od značaja za regionalni razvoj i razvoj Županije, 
- predlaganje provedbe razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije, mjera 

zemljišne politike i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem te brine o 
njihovoj provedbi, 

- predlaganje mjera okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta, 
- pružanje stručne pomoći u provedbi infrastrukturnih radova u svrhu bolje obradivosti 

poljoprivrednog zemljišta, 
- predlaganje i provođenje mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji,  
- poticanje i pružanje stručne pomoći u interesnom povezivanju poljoprivrednika, 
- predlaganje i provođenje mjera unapređenja lovnog gospodarstva i gospodarenja s 

lovištima i divljači,  
- suradnja s lovačkim i ribolovnim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva i lovnog 

turizma, 
- rješavanje u upravnom postupku iz područja lovstva, 
- provođenje poslova organizacije i praćenja obavljanja poslova iz djelatnosti vodnog 

gospodarstva i upravljanja vodama,  
- obavljanje poslove radi unapređenja razvoja kontinentalne turističke ponude na 

području Županije, te s tim u vezi pronalaženje izvora novih načina financiranja 
turističke ponude, 

- suradnju s udrugama, službama, turističkim zajednicama i uredima te s drugim pravnim 
osobama čija je djelatnost iz područja rada Upravnog odjela, 

- suradnju u ostvarivanju prometne povezanosti gradova i općina na području Županije, 
te obavlja poslove za linijski i poseban linijski prijevoz putnika u javnom cestovnom 
prijevozu, 

- rješavanje u prvom stupnju u upravnom postupku iz područja linijskog i posebnog 
linijskog prijevoza putnika u javnom cestovnom prijevozu, 

- i druge upravne i stručne poslove koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost 
Županije, a odnose se na obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela 
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4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 
 
 

Članak 8. 
 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša nadležan je obavljanje 
stručnih i upravnih poslova koji se odnose na prostorno uređenje i gradnju za područje Županije, 
osim područja grada Čakovca, zatim zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, a osobito onih 
koji se odnose na: 

- izdavanje lokacijskih dozvola, izmjena i dopuna, te produženje važenja istih, 
- izdavanje rješenja o utvrđivanju građevnih čestica, potvrda o usklađenosti parcelacijskih 

elaborata s lokacijskom dozvolom, rješenjem o uvjetima građenja, rješenjem o utvrđivanju 
građevne čestice i detaljnim planom uređenja, 

- izdavanje uvjerenja o statusu nekretnina prema važećim dokumentima prostornog 
uređenja, kao i izdavanje uvjerenja o statusu nekretnina na dan 24. srpnja 1991. godine  
u skladu s tada važećim dokumentom prostornog uređenja, 

- izdavanje potvrda o usklađenosti zahvata u prostoru s dokumentom prostornog uređenja 
u svrhu prilaganja iste u postupcima provođenja procjene utjecaja zahvata na okoliš, 

- sudjelovanje u postupcima izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u okviru 
zakonom određene nadležnosti, 

- izdavanje rješenja o uvjetima građenja, rješenja za građenje, izmjena i dopuna, te 
produženje važenja istih, 

- izdavanje rješenja o izvedenom stanju, 
- izdavanje potvrda glavnih projekata, izmjena i dopuna, te produženje važenja istih, 
- izdavanje potvrda izvedenog stanja, 
- sudjelovanje u obavljanju tehničkih pregleda izgrađenih građevina, izdavanje uporabnih 

dozvola i uvjerenja za uporabu građevina,  
- izdavanje uvjerenja o vremenu građenja građevina (građevine izgrađene do 15. veljače 

1968. godine) 
- izdavanje dozvola za uklanjanje građevina, 
- poslove uspostave i vođenja informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode te njegovo 

uključivanje u šire informacijske sustave,  
- izradu nacrta općih akata, planova i programa iz područja zaštite okoliša i prirode, osobito 

u području zaštite pojedinih sastavnica okoliša,  
- izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom  i provođenje prethodne ocjene za područje 

ekološke mreže u skladu s važećim propisima, 
- rješavanje o pravima i obvezama građana i drugih osoba u upravnom postupku iz 

područja postupanja s otpadom, zaštite okoliša,  
- rješavanje u drugom stupnju u upravnom postupku iz područja zaštite i očuvanja kulturnih 

dobara, 
- provođenje drugostupanjskog upravnog postupka po žalbama izjavljenim na upravne akte 

jedinica lokalne samouprave iz područja komunalnog gospodarstva i ostalih područja iz 
nadležnosti upravnog odjela, u skladu sa zakonom, 

- i druge upravne i stručne poslove koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost 
Županije, a odnose se na obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela 

 
 

5. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE 
 

Članak 9. 
 Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove nadležan je za obavljanje stručnih, 
pravnih, savjetodavnih i administrativno-tehničkih poslova koji se odnose na: 

- pripremu i organizaciju rada Skupštine i njezinih radnih tijela, 
- pripremu i izradu nacrta općih i drugih akata koje donosi župan, Skupština Županije i 

njena radna tijela, 
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- obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe župana, predsjednika, 
potpredsjednika i  vijećnike Skupštine Županije te njezinih radnih tijela, 

- izradu, normativnu obradu i objavljivanje akata, 
- pravne poslove i davanje pravnih savjeta i mišljenja za potrebe upravnih tijela, tijela 

Županije i jedinica lokalne samouprave,  
- pravnu zaštitu, upravljanje i vođenje brige o imovini Županije, uključujući i upravljanje 

investicijama, 
- provođenje upravnog postupka u pitanjima iz njihove nadležnosti, 
- izradu prijedloga općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radno pravne naravi za 

sve službenike, namještenike i dužnosnike Županije te vodi brigu o upravljanju 
ljudskim resursima 

- kadrovske poslove, 
- razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela 

Županije, 
- poslove uredskog poslovanja, otpreme pošte i vođenje arhiva za sva tijela Županije, 
- poslove obrane, informacijske sigurnosti, zaštite i spašavanja, civilne zaštite i 

vatrogastva, 
- poslove zaštite osoba i imovine, 
- obavljanje poslova za potrebe Službeničkog suda, 
- te drugih poslova sukladno zakonu i važećim propisima. 

 
 
 
III. JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 
 

Članak 10. 
 Jedinica za unutarnju reviziju obavlja poslove unutarnje revizije sukladno zakonu i 
važećim propisima, neovisno i objektivno utvrđuje efikasnost i cjelovitost ostvarivanja zadaća 
revidiranih subjekata, upozorava na nepravilnosti i neusklađenosti financijskog poslovanja sa 
zakonima i drugim propisima, predlaže županu mjere za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti i 
unapređivanje poslovanja, praćenje provedbe preporuka, izrađuje strateške planove za tri godine, 
godišnje planove rada unutarnje revizije, pojedinačne planove unutarnje revizije, izrađuje 
godišnje izvješće o obavljenim revizijama, te surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom 
u Ministarstvu financija.  
 
 
 
IV. UPRAVLJANJE UPRAVNIM TIJELIMA I JEDINICOM ZA UNUTARNJU REVIZIJU 
 
 

Članak 11. 
 Radom upravnog odjela upravlja pročelnik. 
 Jedinicom za unutarnju reviziju kao i nižim ustrojstvenim jedinicama unutar pojedinih 
upravnih odjela upravljaju voditelji. 
  

Članak 12.  
 Pročelnike upravnih odjela i voditelja Jedinice za unutarnju reviziju imenuje župan na 
temelju javnog natječaja. 
 Zbog potrebe službe, a u skladu s odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, župan može imenovati privremenog pročelnika, 
odnosno voditelja Jedinice za unutarnju reviziju. 
 Voditelje nižih ustrojstvenih jedinica određuje pročelnik sukladno zakonu. 
 Stručne i druge uvjete koje moraju ispunjavati čelnici i drugi službenici upravnih tijela iz 
prethodnog stavka propisat će se pravilnicima o unutarnjem redu upravnih tijela Međimurske 
županije.  
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Članak 13. 
 Pročelnik je za svoj rad odgovoran županu. Pročelnik je osobno odgovoran za zakonit, 
pravilan i pravodoban rad upravnog tijela kojim upravlja.  

Pročelnik organizira obavljanje poslova u upravnom tijelu, potpisuje akte za ta tijela, daje 
službenicima i namještenicima upute za obavljanje poslova, brine se o stručnom osposobljavanju 
i usavršavanju službenika i namještenika tijekom službe, brine o funkcioniranju upravnog tijela te 
obavlja i druge poslove po nalogu župana, sukladno zakonu, Statutu Županije i ovoj Odluci.  

 
 

Članak 14.  
 Pročelnik je dužan na zahtjev župana izvješćivati župana o radu upravnog tijela kojim 
upravlja. 
 Pročelnik može županu izvješće iz stavka 1. ovog članka podnijeti i na vlastitu inicijativu.  
 
 
 
V. UNUTARNJE USTROJSTVO I NADLEŽNOST UPRAVNIH TIJELA 
 

Članak 15. 
 Upravna tijela u području za koja su ustrojena i u okviru svog djelokruga neposredno 
izvršavaju i nadziru provođenje općih akata Skupštine te vode upravni postupak u pitanjima iz 
svoje nadležnosti.  
 U provođenju nadzora iz prethodnog stavka upravna tijela mogu u slučaju neprovođenja 
općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom. 
 

 
Članak 16. 

 Upravna tijela u izvršavanju općih akata Skupštine donose pojedinačne akte kojima 
rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.  
 Protiv akata koje upravna tijela Županije donose u prvom stupnju može se izjaviti žalba 
nadležnom ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.  
 U skladu sa Zakonom o upravnim sporovima protiv konačnih pojedinačnih akata upravnih 
tijela Županije može se pokrenuti upravni spor.  
 
 

Članak 17. 
 Ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima jedinica lokalne ili područne 
(regionalne) samouprave, na donošenje akata iz članaka 15. i 16. ove Odluke shodno se 
primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.  
 
 

Članak 18.  
 Plan prijama u službu službenika i namještenika u upravna tijela Međimurske županije za 
svaku kalendarsku godinu donosi župan, na prijedlog pročelnika upravnih odjela. 
 Rješenja o prijmu i rasporedu u službu i rješenja o drugim pitanjima iz službeničkih 
odnosa službenika i namještenika u upravnim tijelima Županije donosi pročelnik upravnog odjela. 
 Rješenja o imenovanju i razrješenju pročelnika i voditelja Jedinice za unutarnju reviziju, 
razna uvjerenja iz službeničkih odnosa o kojima se vodi službena evidencija, donosi župan, 
sukladno zakonu. 
 
 

Članak 19. 
 Upravne, stručne i ostale poslove u upravnim tijelima obavljaju službenici i namještenici. 
 Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga upravnog tijela u kojem rade, 
a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.  
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Članak 20. 
 Nazivi radnih mjesta s opisom osnovnih poslova i stručnim uvjetima potrebnim za njihovo 
obavljanje, broj službenika i namještenika koji te poslove obavljaju te druga pitanja od značaja za 
rad upravnog tijela uređuju se pravilnikom o unutarnjem redu, koji donosi župan, na prijedlog 
čelnika upravnog tijela. 
 

Članak 21. 
 Usmjeravanje djelovanja upravnih tijela u obavljanju poslova iz njihova samoupravnog 
djelokruga, odnosno poslova državne uprave koji su im povjereni zakonom, u nadležnosti su 
župana. 
 U obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka, župan može upravnim tijelima davati 
smjernice, upute i naredbe. 
 Nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela u nadležnosti je župana.  
 
 

Članak 22 
 Odluku o radnom vremenu za upravna tijela Međimurske županije donosi župan. 
 
 
 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 23. 
 Župan  će donijeti Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela i Jedinice za unutarnju 
reviziju Međimurske županije iz članka 4. ove Odluke u roku od 30 dana od dana stupanja na 
snagu ove Odluke. 
 

Članak 24. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke, Upravni odjel za poslove župana i Upravni odjel 
za proračun i javnu nabavu, nastavljaju raditi s položajem i djelokrugom utvrđenim ovom 
Odlukom za Upravni odjel župana, sve do donošenja pravilnika iz članka 23. ove Odluke.  
 Danom stupanja na snagu ove Odluke, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport i 
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine nastavljaju raditi s položajem i 
djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom za Upravni odjel za društvene djelatnosti, sve do 
donošenja pravilnika iz članka 23. ove Odluke.  
 Danom stupanja na snagu ove Odluke, Upravni odjel za gospodarstvo, promet i europske 
integracije i Upravni odjel za poljoprivredu i turizam nastavljaju raditi s položajem i djelokrugom 
utvrđenim ovom Odlukom za Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, sve do donošenja 
pravilnika iz članka 23. ove Odluke.  
 Danom stupanja na snagu ove Odluke, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju i 
Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, nastavljaju raditi s položajem i 
djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom za Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 
okoliša, sve do donošenja pravilnika iz članka 23. ove Odluke.  
 Danom stupanja na snagu ove Odluke, Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove 
nastavlja raditi s položajem i djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom kao Upravni odjel za poslove 
Skupštine i opće poslove, sve do donošenja pravilnika iz članka 23. ove Odluke. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke, Ured za unutarnju reviziju nastavlja raditi s 
položajem i djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom kao Jedinica za unutarnju reviziju, sve do 
donošenja pravilnika iz članka 23. ove Odluke. 

 
 

Članak 25. 
 Župan će u slučaju ne preuzimanja i ne raspoređivanja postojećih službenika na radna 
mjesta pročelnika odnosno voditelja Jedinice za unutarnju reviziju, raspisati javni natječaj za 
imenovanje pročelnika i voditelja Jedinice za unutarnju reviziju. 
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Članak 26. 
 Službenici i namještenici nastavljaju s radom na dosadašnjim radnim mjestima te 
zadržavaju plaću i druga prava prema dosadašnjim rješenjima do donošenja rješenja temeljem 
pravilnika iz članka 23. ove Odluke. 
   

 
Članak 27. 

 Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na 
muške i ženske osobe. 
 
 

Članak 28. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustroju i nadležnostima 

upravnih tijela Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 20/10 i 17/11). 
 
 

Članak 29. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Međimurske županije“. 
 
 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
 
KLASA:023-08/13-03/1                                                                         PREDSJEDNIK/CA 
URBROJ:2109/1-02-13-02 
Čakovec, _________2013.                                                                  __________________ 
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O b r a z l o ž e n j e 

uz Prijedlog odluke o ustroju i nadležnostima upravnih tijela Međimurske županije 
 

 
 Skupština Međimurske županije donijela je 23. rujna 2010. godine Odluku o ustroju i 
nadležnostima upravnih tijela Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 
20/10 i 17/11). Tom Odlukom bilo je ustrojeno 9 upravnih tijela te Ured za unutarnju reviziju kao 
posebna ustrojstvena jedinica. 
 U cilju racionalizacije troškova poslovanja, predlaže se smanjiti broj upravnih tijela i to na 
ukupno pet upravnih odjela. Promjene se odnose na spajanje pojedinih upravnih tijela. Tako se 
spajaju Upravni odjel za poslove župana i Upravni odjel za proračun i javnu nabavu u jedno 
upravno tijelo i to Upravni odjel župana. Unutar Upravnog odjela predlaže se ustrojiti 2 odsjeka i 
to: Odsjek za proračun i javnu nabavu i Odsjek za odnose s javnošću. Unutar Odsjeka za 
proračun i javnu nabavu, predlaže se ustrojiti Pododsjek za javnu nabavu. 
 
 Nadalje, spajaju se Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport i Upravni odjel za 
zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine u Upravni odjel za društvene djelatnosti. U 
sklopu rečenog Upravnog odjela djelovat će 2 odsjeka i to: Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport, 
Odsjek za zdravstvo, socijalnu skrb i nacionalne manjine. 
 
 Također se spajaju Upravni odjel za gospodarstvo, promet i europske integracije i Upravni 
odjel za poljoprivredu i turizam u Upravni odjel za gospodarske djelatnosti. Unutar predmetnog 
Upravnog odjela djelovat će 3 odsjeka i to: Odsjek za gospodarstvo, Odsjek za poljoprivredu i 
turizam i Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj. 
 

Predloženi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objedinio bi 
sadašnja dva upravna odjela i to: Upravni odjela za prostorno uređenje i gradnju i Upravni odjel 
za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo. Unutar predmetnog upravnog tijela djelovala bi tri 
odsjeka i dvije ispostave i to: Odsjek za prostorno uređenje, Odsjek za gradnju i Odsjek za zaštitu 
okoliša i komunalno gospodarstvo, te Ispostava sa sjedištem u Prelogu, za područje Grada 
Preloga te općina Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba i Sveta 
Marija i Ispostavom sa sjedištem u Murskom Središću, za područje Grada Mursko Središće te 
općina Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec. 

 
 Nepromijenjen sa svojim ustrojem i djelokrugom ostao je Upravni odjel za poslove 
Skupštine i opće poslove.  
 
 Upravnim odjelima upravljaju pročelnici, a jedinicom za unutarnju reviziju i odsjecima 
upravljaju voditelji. 
 
 Predlaže se Skupštini Međimurske županije da usvoji predloženu Odluku o ustroju i 
nadležnostima upravnih tijela Međimurske županije. 
 
 
 
Čakovec, lipanj 2013.                                             UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE 
                                                                                                     I OPĆE POSLOVE 

 


