
Na temelju članka 146. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 
157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), članka 12. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ 
broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) Skupština 
Međimurske županije je na sjednici __  održanoj _______2017. godine donijela 

 

O D L U K U 

o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom 

Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ 

 
 
 

Članak 1. 

Međimurske županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, OIB: 09161580297,  prihvaća prijenos 
osnivačkih prava nad ustanovom Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ s 
prenositelja Društva za psihosocijalnu pomoć Čakovec, kao jednog od osnivača, na 
stjecatelja Međimurska županija, bez naknade,  po Odluci, broj: SI-1/17 od dana 25. srpnja 
2017. godine. 
Odluka iz prethodnog stavka čini sastavni dio ove Odluke. 
 

 

 

Članak 2. 

Ovlašćuje se župan Matija Posavec, mag.ing. da u ime Međimurske županije potpiše Ugovor 
o prijenosu osnivačkih prava nad Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“. 
 
 
 

Članak 3. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 
 
 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 

 
 
KLASA:943-01/17-03/1                                                                         PREDSJEDNIK 
URBROJ:2109/1-02-17-02  
Čakovec,  ___________2017.                                                          Mladen Novak, dipl.ing. 
 
 
 

 



Obrazloženje 

uz Odluku o prihvaćanju osnivačkih prava  nad ustanovom  

Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“  

 
PRAVNI TEMELJ 

 
Pravni temelj za donošenje Odluke o prihvaćanju osnivačkih prava nad ustanovom Dom za 
žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ je članak 21. točka 11. Statuta Međimurske županije  
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 
6/14) kojim je određeno da Skupština Međimurske županije odlučuje o prijenosu i 
preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa posebnim zakonom.  
Skupština Međimurske županije je na 22. sjednici održanoj 21. prosinca 2007. godine 
donijela Zaključak o prihvaćanju Ugovora o osnivanju Doma za žrtve obiteljskog nasilja 
„Sigurna kuća“ („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 14/07). Ugovor o osnivanju 
Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ potpisan je 14. veljače 2008. godine od 
strane osnivača, Međimurske županije i Društva za psihosocijalnu pomoć Čakovec. 
Skupština Međimurske županije je na svojoj 19. sjednici održanoj 23. veljače 2012. godine 
usvojila I. izmjene i dopune Ugovora o osnivanju Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna 
kuća“, a koje su se odnosile na tada važeće zakonske odredbe. Također, Skupština 
Međimurske županije je na svojoj 23. sjednici održanoj 09. ožujka 2017. usvojila II. izmjene i 
dopune Ugovora o osnivanju Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“, a koje su se 
odnosile na tada važeće zakonske odredbe. 
 
ČINJENIČNI OPIS  

 
Sukladno važećim odredbama Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih 
korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 128/09 i 142/14), članak 4., a obzirom da je 
izvor prihoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ u posljednje tri godine  
proračun Međimurske županije, kao jednog od osnivača, u iznosu više od 50%, Dom za žrtve 
obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ može postati proračunski korisnik navedenog osnivača 
Međimurske županije te voditi svoje proračunsko računovodstvo. 
U svrhu navedenog, Društvo za psihosocijalnu pomoć donijelo je 25.07.2017. godine Odluku 
kojom svoja osnivačka prava nad Domom za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ prenose 
na Međimursku županiju, i to bez naknade. Navedenim prijenosom Međimurska županija 
postala bi jedini član ustanove Sigurna kuća. 
 
Predloženom Odlukom Međimurska županija prihvaća prijenos osnivačkih prava nad 
ustanovom Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ (u daljnjem tekstu: Dom) sa 
Društva za psihosocijalnu pomoć Čakovec na Međimursku županiju, bez naknade,  o čemu 
će se sklopiti ugovor. 
 
Temeljem pozitivnog očitovanja jednog od dosadašnjeg osnivača, Društva za psihosocijalnu 
pomoć Čakovec, predlaže se Skupštini Međimurske županije prihvaćanje navedene odluke u 
predloženom tekstu. 
 
Čakovec, rujan 2017.                                                       UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE 
                                                                                          SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE  


