
 Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. 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, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), članka 21. Statuta 
Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni 
tekst, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 62. Poslovnika Skupštine Međimurske 
županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst  6/14, 2/18, 
10/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Skupština Međimurske županije je na svojoj ___. sjednici, održanoj 
_________2020. godine, donijela 
 
 

O D L U K U 
o II. izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije 

 
 

Članak 1.  
 Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj 19/19 i 2/20) mijenja se prema odredbama ove Odluke. 
 
 

Članak 2.  
 U članku 7. stavak 1., iza točke 2. dodaju se nove točke 3. i 4. koje glase: 
 
„3. poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanak 
postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; 
vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se 
uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis 
promjena u registar udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke 
isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija, 
 
4. poslove u vezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u 
informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih 
zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih zaklada, 
obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje 
osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,“  
 
 Dosadašnje točke 3. - 10. postaju točke 5. – 12.   
 

Članak 3. 
 U članku 8. stavak 2., iza točke 9. dodaje se nova točka 10. koja glasi: 

„10. rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno 
zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, 
prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi,“ 

 Dosadašnja točka 10. postaje točka 11. 

 
Članak 4.  

 U članku 10. stavak 2. brišu se točke 4., 5., 6. i 7., a dosadašnja točka 8. postaje točka 4. 
 

Članak 5. 
 

Članak 11.  stavak 2. mijenja se i glasi:  
 
„Upravni odjel za civilno društvo, ljudska prava i sport obavlja i povjerene poslove državne 

uprave koji se odnose na: 
 

1. upisivanje fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju sportske djelatnosti u registre sportskih 
djelatnosti,  



2. rješavanje o pravima djece smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba, 
sukladno posebnom zakonu kojem se regulira protuminsko djelovanje 

3. rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji 
smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i 
članova njihovih obitelji kao i zaštite civilnih žrtava Domovinskog rata; obavljanje poslova 
obračuna i isplate novčanih sredstava, sukladno posebnim propisima; vođenje evidencija 
propisanih zakonom, kao i izdavanje odgovarajućih potvrda, prava na naknadu za 
nezaposlene hrvatske branitelje i pravo na jednokratnu novčanu pomoć, 

4. zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, statusa mirnodopskih vojnih invalida, 
ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u 
okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru 
međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji,  

5. izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu te drugih potvrda, sukladno zakonu i 
podzakonskim propisima,  

6. izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama te pratitelju invalidne 
osobe, 

7. rješava u upravnim stvarima koje se odnose na promjene i brisanje iz registra udruga i udruga 
više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine koji 
djeluju samo u jednoj županiji, vodi evidencije kolektivnih ugovora ili njihovih promjena i zbirku 
isprava, 

8. priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba;  
9.  priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan 

život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po 
drugoj osnovi, 

10. davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za 
provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava 
humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje 
propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć, 

11. obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i 
podzakonskim propisima.“ 

 
 

Članak 6. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne 
poslove, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Upravni odjel za civilno društvo, ljudska prava i 
sport i Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam,  nastavljaju s radom s djelomice 
izmijenjenim djelokrugom, propisanim ovom Odlukom. 
 

 
Članak 7. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke, Upravni odjeli preuzet će i službenike koji su zatečeni 
na obavljanju navedenih poslova. 
 

Članak 8. 
 Odluka o II. izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije 
stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

 
SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 
 
KLASA: 023-01/19-03/4                                                                                  PREDSJEDNIK                                                                               
URBROJ:2109/1-02-20-5 
Čakovec, ________2020.                                                                             Mladen Novak, dipl.ing. 
 
 

 
 



O B R A Z L O Ž E N J E  
uz Prijedlog odluke o II. izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske 

županije 
 

I. PRAVNA OSNOVA 
Sukladno članku 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravni („Narodne 

novine“ broj. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13 -  pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19),  za obavljanje poslova iz samoupravnog 
djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i povjerenih poslova državne 
uprave ustrojavaju se upravna tijela (upravni odjeli, službe i odsjeci). Ustrojstvo i djelokrug upravnih 
tijela uređuje predstavničko tijelo svojom odlukom temeljem članka 35. Zakona.  

Ustrojstvo upravnih tijela Međimurske županije uređeno je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu 
upravnih tijela Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 19/19 i 2/20). 
 

II. NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE 
Člankom 21. stavkom 1. točke 17. Statuta Međimurske županije propisana je nadležnost 

Skupštine Međimurske županije da uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Županije. 
 
 

III. PITANJE KOJE SE UREĐUJE AKTOM 
Na sjednici Skupštine Međimurske županije dana 12. prosinca 2019. godine donijeta je nova 

Odluka o ustrojstvu i nadležnostima upravnih tijela Međimurske županije.  Odluka je stupila na snagu 
01.01.2020. godine stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 
66/19). Obzirom da su županijama povjereni poslovi državne uprave bilo je potrebno donijeti novu 
odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije. Ustrojeno je 8 upravnih odjela i 
Služba za unutarnju reviziju. Nadalje, na 16. sjednici Skupštine, održanoj dana 6. veljače 2020. godine 
donijete su izmjene Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije kojima su se 
neki poslovi iz Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove stavili u nadležnost 
Upravnog odjela za civilno društvo, ljudska prava i sport.  

 Ovim II. izmjenama odluke se predlaže  pojedine poslove vezane za obvezna zdravstvena 
osiguranja te poslove vezane za pružanje humanitarne pomoći i dr.  prebaciti iz Upravnog odjela za 
zdravstvo i socijalnu skrb u Upravni odjel za civilno društvo, ljudska prava i sport.  Poslove vezane za  
rješavanje statusnih prava, izbjeglica, prognanika i povratnika, kao i  poslove o pravu na stambeno 
zbrinjavanje predlaže se staviti u djelokrug rada Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i 
turizam radi bolje organizacije i efikasnosti rada. 

Nadalje, predlaže se da se poslovi iz područja opće uprave koji zahtjevaju neposrednu 
provedbu zakona i drugih propisa u rješavanju u upravnim stvarima, vođenju propisanih očevidnika i 
drugih službenih evidencija te izdavanje potvrda i drugih javnih isprava o činjenicama o kojima se vode 
propisani očevidnici i druge službene evidencije, koji se provode sukladno Zakonu o općem upravnom 
postupku, a pod nadležnosti su Ministarstva uprave, stave u nadležnost Upravnog odjela za opću 
upravu i imovinsko – pravne poslove.  

 
Temeljem predloženog, u Međimurskoj županiji djelovalo bi i dalje 8 upravnih odjela i Služba 

za unutarnju reviziju. 
Predlaže se Skupštini Međimurske županije da prihvati navedene izmjene. 
 

 
IV. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA 

 Za provedbu II. izmjena Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela nije potrebno osigurati 
dodatna sredstva u Županijskom proračunu. 
 
 
 
U Čakovcu, svibanj 2020.                                            UPRAVNI ODJEL ZA SKUPŠTINU  
                                                                                            I PRAVNE POSLOVE 
 
 
 
 
 


