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-         ovdje – 
  
PREDMET: Prijedlog akta za raspravu i donošenje na 

9.     sjednici Skupštine Međimurske županije 
- dostavlja se. 

  
Sukladno člancima 11., 17., 21. i 26. Statuta Međimurske županije („Službeni 
list Međimurske županije“ br. 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 8/13) u svezi 
članka 66. stavka 2. i članka 69. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske 
županije („Službeni list Međimurske županije“ br. 26/10, 4/13 i 6/13 – 
pročišćeni tekst), 
  
vijećnici MDS-a Skupštine Međimurske županije ŽELJKO PAVLIC, dipl. 
defekt. i ZLATKO BACINGER, dipl. uč., 
  
za raspravu i donošenje na 9. sjednici Skupštine Međimurske županije, koja će 
se održati 13. kolovoza 2014. predlažu 
  

PRIJEDLOG 
AMANDMANA NA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O 

IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE 
UPRAVE. 

  
II. Prijedlog akta čini prilog ovom Zaključku. 
  
U Čakovcu, 01. kolovoza 2014. godine. 
  
                                                                                          VIJEĆNICI: 
                                                                                   ___________________ 

                                                                 (ŽELJKO PAVLIC) 
  
                                                             ____________________ 
                                                             (ZLATKO BACINGER) 



PRIJEDLOG AMANDMANA NA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O 
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE 

UPRAVE: 
  
  
NACRT: 
  
  
Članak 21., članak 59., članak 59.a mijenja se i glasi: 
                                          
                                                           
                                                      „Članak 59.a 
  
Ured državne uprave za Sjeverozapadnu Hrvatsku ustrojava se za područje 
Varaždinske županije, Koprivničko-križevačke županije, Bjelovarsko-bilogorske 
županije i Međimurske županije. 
  
        Sjedište Ureda državne uprave za Sjeverozapadnu Hrvatsku je u 
Varaždinu.“  
  
  
  
  

AMANDMAN: 
  
Članak 21., članak 59., članak 59.a mijenja se i glasi: 
  
                                                      „Članak 59.a 
  
Ured državne uprave za Sjeverozapadnu Hrvatsku ustrojava se za 
područje Varaždinske županije, Koprivničko-križevačke županije, 
Bjelovarsko-bilogorske županije i Međimurske županije. 
  
Središte Ureda državne uprave za Sjeverozapadnu Hrvatsku je u 
Čakovcu.“ 

  
 
  
 
 
 
 
 
 



Obrazloženje: 
  
Pravni temelj: 
  
Članak 35. stavka 2. 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), članci 11., 17., 21. i 
26. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik“ Međimurske županije br. 
26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 8/13) i članci 61., 64.???? i 66. Poslovnika 
Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik“ Međimurske županije br. 
26/10, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst). 
  
Ocjena stanja: 
  
Ministarstvo uprave Republike Hrvatske je, 11. 07. 2014. godine, otvorilo javnu 
raspravu, koja traje do 14. 08. 2014. godine, o Nacrtu konačnog prijedloga 
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne 
uprave.                                                      
Skupština Međimurske županije se, kao zainteresirano tijelo na temelju članka 
11. Statuta Međimurske županije, putem rasprave o Prijedlogu amandmana na 
Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu 
državne uprave, uključuje u ovu javnu raspravu o predloženom Zakonu koji, 
između ostalog, predlaže novi model ustroja ureda državne uprave, čime se, po 
riječima predlagatelja, želi postići snažnija i racionalnija dekoncentracija 
poslova državne uprave. 
Za razliku od postojećeg zakonskog rješenja, kojim su sjedišta Ureda državne 
uprave ustrojena u svim županijama, predloženim se Nacrtom ustrojava 5 Ureda 
državne uprave. Tim prijedlogom ustrojava se i Ured državne uprave za 
Sjeverozapadnu Hrvatsku za područja Varaždinske, Koprivničko-križevačke, 
Bjelovarsko-bilogorske i Međimurske županije. Sjedište Ureda državne uprave 
za Sjeverozapadnu Hrvatsku bilo bi u Varaždinu, a u ostalim gradovima 
djelovalo bi „jedinstveno upravno mjesto ureda državne uprave“.   
  
Vijećnici Skupštine Međimurske županije Željko Pavlic i Zlatko Bacinger, 
predlažu Skupštini na prihvaćanje Prijedlog amandmana na Nacrt konačnog 
prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave, 
kojim predlažu da sjedište Ureda državne uprave za Sjeverozapadnu Hrvatsku 
bude u Čakovcu.  
  
Dva su osnovna razloga za pokretanje ovog Prijedloga: 
  
Prvi, Skupština međimurske županije je na svojoj 4. sjednici jednoglasno 
usvojila Deklaraciju o jedinstvenosti Međimurja i regionalnom razvoju, u kojoj 



se: „Posebno zahtijeva hitno zaustavljanje procesa preseljenja regionalnih 
sjedišta državnih institucija iz Čakovca u Varaždin i povratak preseljenih 
institucija natrag u Međimurje.“ 
Predloženim Nacrtom Međimurje gubi još jedno regionalno sjedište državnih 
institucija, i to nakon sjedišta Županijskog suda i nekih drugih institucija, koje 
su također premještene u Varaždin, što nikako nije u duhu Deklaracije. 
Deklaracija je u Skupštini Međimurske županije usvojena jednoglasno, 
potporom svih političkih opcija, što je izuzetan politički čin, pa bi neprihvaćanje 
osnovnih zahtjeva iz Deklaracije, a koje su i sadržaj ovog našeg Prijedloga, 
tumačili kao ignoriranje sadržaja tog važnog političkog akta i rada Skupštine 
Međimurske županije. 
  
Drugi,  Smatramo da je ovaj prijedlog štetan za Međimursku županiju,  jer 
se njime, po našem mišljenju, narušava jednakost između županija i slabi 
položaj Međimurske županije i grada Čakovca, kao sjedišta županije. 
Podjelom Hrvatske u 5 upravnih jedinica, a ne jačanjem kapaciteta postojećih 
uprava po županijama, i u korelaciji sa Zakonom o regionalnom razvoju i 
Zakonom o područjima i sjedištima sudova, dobit ćemo „pet malih Zagreba“, tj. 
centara, među kojima je i Varaždin, koji će zbog te svoje nove uloge , značenja, 
snage koncentrirane administracije i političke moći, broja zaposlenih kvalitetnih 
kadrova… biti u velikoj prednosti ispred susjednih županija i gradova. 
Na taj način krši se članak 3. Ustava Republike Hrvatske koji ističe 
jednakost kao najvišu vrednotu ustavnog poretka Republike Hrvatske. 
Regionalni ustroj Hrvatske Ustavom počiva na djelovanju županija koja moraju 
biti jednake- ravnopravne, kao i sve jedinke, u svim svojim aspektima 
djelovanja.   
I zbog toga, u Međimurskoj  županiji kao regiji, i u Čakovcu, kao sjedištu regije, 
moraju biti smještena, kao i u Varaždinu, sva regionalna sjedišta državne vlasti, 
kako bi se osigurale jednake početne pozicije za sve. 
  
To je i osnovni cilj ovog našeg PRIJEDLOGA AMANDMANA NA 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE, za koji molimo podršku od 
svih vijećnika Skupštine Međimurske županije. 
  
Ukoliko bi u Hrvatskom saboru bili prihvaćeni konačni prijedlozi  Zakona 
o sustavu državne uprave i Zakona o područjima i sjedištima sudova, u 
predloženom obliku, to bi značilo da Međimurje gubi, a Varaždin dobiva, 
regionalna sjedišta sudbene i izvršne vlasti. Dakle, dva, od tri stupa državne 
vlasti, pa preostaje još mali korak da Međimurje ostane i bez sjedišta 
trećeg, predstavničkog stupa, regionalne-županijske skupštine, koja bi se, 
valjda, također trebala preseliti u Varaždin.    
  
 


