
                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
  Ž U P A N 
 
KLASA: 023-04/15-01/06 
URBROJ: 2140/01-02-15-2 
Krapina,  2. prosinca 2015.  
 
  
                     ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
        
 
 
PREDMET:  Prijedlog odluke o dopuni i izmjeni Odluke o ustrojstvu  
             upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije 
 
 
            Na temelju članka 32. stavka 1. alineje 12. Statuta Krapinsko-zagorske 
županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 
26/13.- pročišćeni tekst),  župan Krapinsko-zagorske županije dana 2. prosinca 2015. 
godine donosi 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o dopuni i izmjeni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela 
Krapinsko-zagorske županije.  
 

2. Prijedlog odluke nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje 
Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 
3. Za izvjestiteljicu se zadužuje Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i 

zajedničke poslove. 
 
 
 

                 Ž U P A N 
   Željko Kolar 

 
Dostaviti: 
1. Županijska skupština, 
2. Za Zbirku isprava, 
3. Pismohrana. 

 



                          
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                UPRAVNI ODJEL   
ZA  OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE  
KLASA: 023-04/15-01/06 
URBROJ: 2140/01-11-15-1 
Krapina, 24. studeni 2015.  
                  
                                                                                                          Ž U P A N  
        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
      
PREDMET:               Nacrt prijedloga odluke o dopuni i izmjeni Odluke o 
               ustrojstvu upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije,  
                                    - dostavlja se  
 
PRAVNI TEMELJ:  čl.35.  toč. 4.  i čl. 53. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01.,  60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05.,  109/07., 
36/09., 150/11.,  144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i čl. 17. st.  1. al. 12. i čl. 46. st. 2. Statuta 
Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01.,  
5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.- pročišćeni tekst) 
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:    Županijska skupština  
 
PREDLAGATELJ:  Župan  
 
IZVJESTITELJ:       Petra Vrančić Lež, pročelnica UO za opće  i zajedničke  poslove  
 
OBRAZLOŽENJE:  

Čl. 35.  toč. 4.  i čl. 53. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  
propisana je nadležnost predstavničkog tijela da općim aktom uređuje ustrojstvo i djelokrug 
upravnih tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave. Člankom 17. st. 1. 
al. 12. i čl. 46. st. 2. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da Županijska skupština 
uređuju ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Županije.  

Člankom 32. stavkom 1. alinejom 12. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je 
da župan utvrđuje prijedlog ustrojstva upravnih tijela Županije. 

Postojeći ustroj i djelokrug upravnih tijela Krapinsko-zagorkse županije uređen je 
Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ broj 26/13. i 15/14., dalje u tekstu: Odluka). Odlukom je ustrojeno 
devet  upravnih tijela: Ured župana, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, Upravni 
odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, Upravni 
odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 
okoliša, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Upravni odjel za 
obrazovanje, kulturu, šport i  tehničku kulturu, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove i 
Služba za unutarnju reviziju.   

Dana 25. srpnja 2015. godine stupio je na snagu Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina 
(„Narodne novine“ broj 78/15., u daljnjem tekstu: Zakon). Zakonom se po prvi puta uređuju 
osnovni pojmovi iz područja procjene vrijednosti nekretnina, određuju se procjenitelji, sastav i 
nadležnosti procjeniteljskih povjerenstava i visokog procjeniteljskog povjerenstva, nadležnosti 
upravnih tijela županija, Grada Zagreba i velikoga grada u provedbi  Zakona, metode 
procjenjivanja vrijednosti nekretnina, način procjene vrijednosti prava i tereta koji utječu na 
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vrijednost nekretnine, način procjene iznosa naknade za izvlaštene nekretnine, način 
prikupljanja, evidentiranja, evaluacije i izdavanja podataka potrebnih za procjene vrijednosti 
nekretnina za sve nekretnine u Republici Hrvatskoj, neovisno o tome u čijem su vlasništvu.   

Krapinsko-zagorska županija je, temeljem odredbi Zakona, u obvezi uspostaviti sustav 
vrednovanja nekretnina i sukladno tome obavljati slijedeće poslove:  

- voditi informacijski sustav tržišta nekretnine (eNekretnine) za sve jedinice lokalne 
samouprave na svom području izuzev Grada Krapine kao velikog grada  

- imenovati procjeniteljsko povjerenstvo (imenovanje je u nadležnosti župana)  
- obavljati stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe procjeniteljskog 

povjerenstva i za poslove vrednovanja nekretnina.  
       Sukladno članku 16. Zakona,  Županija je dužna odrediti upravno tijelo koje će obavljati 

slijedeće poslove:  
- pripremu i unos podataka te vođenje zbirke kupoprodajnih cijena u eNekretninama, 
- ažuriranje plana približnih vrijednosti u eNekretninama, 
- evaluaciju podataka te izvođenje i ažuriranje drugih podataka nužnih za procjenu   vrijednosti 

nekretnina, 
- pripremu pregleda približnih vrijednosti i izvješća o tržištu nekretnina, 
- izdavanje izvadaka iz plana približnih vrijednosti iz eNekretnina, 
- vođenje i izlučivanje zbirke isprava, 
- dostavu podataka za potrebe visokog procjeniteljskog povjerenstva, 
- i druge stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe povjerenstva. 
 Obzirom da se radi o poslovima iz područja prostornog uređenja, kao i da nadzor nad 
provedbom Zakona i pripadajućih podzakonskih akata, kao i zakonitost rada upravnih tijela, 
procjenitelja i procjeniteljskog povjerenstva provodi Ministarstvo graditeljstva i prostornog 
uređenja, predlaže se da se poslovi vrednovanja nekretnina obavljaju u Upravnom odjelu za 
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, te je slijedom naprijed iznesenoga dopunjen članak 
11. Odluke (članak 2. Prijedloga oduke). 
 Člancima  1. i 3. Prijedloga odluke usklađeni su članci 10. i 16. Odluke s novim 
Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru donesenim 3. srpnja 2015. („Narodne 
novine„ broj 36/15.) koji je zamijenio ranije važeći Zakon o sustavu unutarnjih financijskih 
kontrola u javnom sektoru. Novim Zakonom termin „financijskog upravljanja i kontrole“ 
zamijenjen je terminom „sustav unutarnjih kontrola“ a primjena instituta sustava unutarnjih 
kontrola proširena je, pa tako osim proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna 
Županije obuhvaća i trgovačka društva u vlasništvu ili suvlasništvu Županije odnosno sve pravne 
osobe kojih je Županija osnivač ili suosnivač a koje  su obveznici davanja Izjave o fiskalnoj 
odgovornosti. 
 Slijedom navedenog, predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o dopuni i izmjeni 
Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije u tekstu kao u prilogu, i isti 
uputi Županijskoj skupštini na donošenje. 
 
POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:  
 Za provođenje ove Odluke u Proračunu Županije za 2016. godinu potrebno je osigurati 
iznos od  minimalno 10.000,00 kuna radi provedbe Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina 
(naknada za tri člana županijskog procjeniteljskog povjerenstva). 
                                                                                                                                                   
                                      PROČELNICA 

      Petra Vrančić Lež  
Prilog: 
1. Nacrt prijedloga odluke o dopuni i izmjeni  

Odluke o ustrojstvu upravnih tijela KZŽ 
2. Izvadak iz  Odluke o ustrojstvu upravnih tijela KZŽ 

 (članci 10., 11. i 16. Odluke), 
3. Prijedlog zaključka. 



Izvadak iz Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije 
(članci koji se mijenjaju/dopunjuju)  

 
Članak 10. 

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu obavlja upravne i stručne poslove u 
području financija te stručne poslove vezane uz proračun Županije i njeno financiranje i javnu nabavu 
koji se odnose na: 

- poslove praćenja i proučavanja problematike javnih financija, a osobito financiranja javnih 
potreba te pripreme stručnih materijala o pitanjima vezanim uz javne financije, 

- poslove proučavanja i sudjelovanja u pripremi prijedloga programa financiranja javnih potreba 
Županije i financiranja utvrđenih programa, 

- poslove pripreme nacrta proračuna Županije i drugih financijskih dokumenata te poslove 
izvršavanja proračunskih rashoda, 

- poslove vođenja evidencije prihoda i rashoda te izrade izvješća i godišnjeg izvješća o izvršenju 
proračuna Županije, 

- poslove izrade smjernica za pripremu proračuna gradova i općina, praćenja izvršavanja njihovih 
proračuna, 

- poslove izrade nacrta akata vezanih uz prihode, proračun i njegovo izvršavanje te druge poslove 
vezane uz djelatnost financiranja Županije, 

- poslove financijskog poslovanja i računovodstveno-knjigovodstvene poslove, 
- poslove provedbe propisa, planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada 

Upravnog odjela, 
- poslove provedbe sustava unutarnjih financijskih kontrola, 
- poslove vezane uz primjenu propisa o fiskalnoj odgovornosti, 
- poslove vođenja evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Županije te praćenja i izrade 

prijedloga mjera gospodarenja tom imovinom, 
- vođenje postupaka javne nabave i evidencije tih postupaka u skladu s posebnim propisima,  
- poslove izrade nacrta općih i drugih akata iz djelokruga rada Upravnog odjela, 
- drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave 

sukladno posebnim propisima, 
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili  

župana.  
 

Članak 11. 
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša  obavlja upravne i stručne 

poslove iz područja prostornog uređenja i gradnje te zaštite okoliša  i  prirode i to: 
 - izdaje lokacijske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju  građevne 
čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, potvrde 
izvedenog stanja,  uporabne dozvole,  dozvole za uklanjanje i druge akte sukladno zakonu,  
 - vodi postupak donošenja odluka o  izradi i postupak donošenja dokumenata prostornog 
uređenja područne (regionalne) razine, 
 - izdaje suglasnost na prostorne planove lokalne razine, 
 - obavlja administrativno-tehničke poslove za  Komasacijsko  povjerenstvo Županije i   druga 
radna tijela, po odluci župana i Županijske skupštine, 
 - izrađuje i provodi dokumente održivog razvitka i zaštite okoliša,  podnosi izvješća  
Županijskoj skupštini, te priprema  prijedloge mjera  zaštite i  promicanja  sveukupnih aktivnosti 
zaštite okoliša, 

 - provodi instrumente zaštite okoliša (strateške procjene utjecaja plana i programa  na  okoliš,  
procjene utjecaja zahvata na okoliš),   

- prati stanje okoliša te  dostavlja podatke i izvješća za informacijski  sustav zaštite okoliša, 
- vodi Registar onečišćivanja okoliša i drugih propisanih evidencija o stanju  okoliša,  
- informira javnost o okolišu, te brine o pravovremenom i učinkovitom  sudjelovanju javnosti i 

zainteresirane javnosti, 
- priprema nacrte odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja u području gospodarenja 

otpadom, 
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 - koordinira aktivnosti na sanaciji odlagališta  te obavlja poslova vezane uz regionalno 
odlagalište,   

- izrađuje program zaštite prirode, utvrđuje izvješća o stanju prirode,  
- provodi postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu,  
- utvrđuje posebne uvjete zaštite prirode, 
- provodi nadzor nad zakonitošću rada i općih akata javnih ustanova za upravljanje zaštićenim 

područjima kojim je osnivač Županija, grad ili općina, 
- vodi očevidnik o podacima o stanju i zaštiti prirode,  te  brine o obavješćivanju  javnosti  i 

sudjelovanju javnosti u odlučivanju u svezi s stanjem i zaštitom prirode, 
-  priprema i vodi postupak za davanje koncesija iz područja zaštite okoliša i zaštite prirode, 
- obavlja administrativno-tehničke i stručne poslove za radna tijela Županije osnovana 

temeljem Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti prirode i drugih posebnih zakona, 
- izrađuje nacrte općih i drugih akata iz djelokruga rada Upravnog odjela, 
- poslove provedbe propisa, planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga 

rada Upravnog odjela, 
     -  poslove uredskog poslovanja i arhive za potrebe Ispostava, 

- i druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom ili aktom Županijske 
skupštine ili župana.  

      
     Članak 16. 

 Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove unutarnje revizije u Županiji i njenim 
proračunskim i izvanproračunskim korisnicima koji ne ispunjavaju kriterije za obvezno ustrojavanje 
svojih samostalnih jedinica za unutarnju reviziju ili zajedničkih jedinica za unutarnju reviziju te 
nemaju uspostavljenu unutarnju reviziju ustrojavanjem jedinice za unutarnju reviziju uz suglasnost 
ministra financija, a koji se odnose na: 
 - izradu strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni 
rizika,  
 - obavljanje pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s utvrđenim planovima, odnosno na 
zahtjev župana, 
 - procjenu prikladnosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrola, u odnosu 
na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, 
pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i 
ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija, obavljanje zadaća i ostvarivanje ciljeva, 
 - analizu, testiranje i ocjenu sustava unutarnjih kontrola u revidiranim procesima, 
 - davanje preporuka revidiranim subjektima, županu i zamjenicima župana u svrhu postizanja 
bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u procesima koji su obuhvaćeni 
revizijom, 
           - izradu i podnošenje županu konačnog revizijskog izvješća o svakoj obavljenoj reviziji,              
 - praćenje provedbe danih preporuka, 
 - izvješćivanje župana o aktivnostima provedenim u razdoblju na koje se izvješće odnosi, 
ocjeni sustava financijskog upravljanja i kontrola i provedbi danih preporuka, 
 - izvješćivanja nadležnog ministarstva o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje 
revizije,  
 - i druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom i aktom  župana. 
 



                        
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
        ŽUPANIJAKA SKUPŠTINA                               
KLASA: 023-04/15-01/06 
URBROJ: 2140/01-01-15- 
Krapina,  __. prosinca 2015.  
 

Na temelju članka 35. točke 4. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01.,  60/01. - vjerodostojno tumačenje, 
129/05.,  109/07., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst)  i članaka 17. stavka 1. 
alineje 12.  i 46. stavka 2. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. - pročišćeni tekst), Županijska 
skupština Krapinsko-zagorske županije na 16. sjednici održanoj dana __. prosinca 2015. 
godine donijela je 

 
O D L U K U 

o dopuni i izmjeni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela 
 Krapinsko-zagorske županije 

 
    Članak 1.  

U Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ broj 26/13. i 15/14., dalje u tekstu: Odluka), u članku 10. u 
uvodnom dijelu, iza riječi „financiranje“ stavlja se zarez i dodaju se riječi „provedbu sustava 
unutarnjih kontrola“. 

U istome članku, u alineji 9. riječ „financijskih“ briše se.  
 

Članak 2. 
U članku 11. Odluke, iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:  
„ - obavlja poslove vezane za vrednovanje nekretnina, te rad Procjeniteljskog 

povjerenstva Krapinsko-zagorske županije, u skladu s posebnim zakonom,“ .  
Dosadašnje alineje 4.-22. postaju alineje 5.-23. 

 
Članak 3. 

 U članku 16. Odluke, tekst u uvodnome dijelu članka mijenja se i glasi: 
 „Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove unutarnje revizije u Županiji i njenim 
proračunskim i izvanproračunskim korisnicima te u trgovačkim društvima u vlasništvu ili 
suvlasništvu Županije odnosno u pravnim osobama kojih je Županija osnivač ili suosnivač a 
koja društva odnosno pravne osobe  su obveznici davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti,   
osim u onima koje će unutarnju reviziju uspostaviti sukladno kriterijima za uspostavu 
unutarnje revizije, a koji se odnose na:“.  
 U alineji 3. i 8. riječi: „financijskog upravljanja i kontrola“ zamjenjuju se riječima: 
„unutarnjih kontrola“.  
 Iza alineje 9. dodaje se nova alineja10. koja glasi:  
 „- pružanje savjetodavnih usluga unutarnje revizije“.  
 Dosadašnja alineja 10. postaje alineja 11.   
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Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije».  
 
 
           PREDSJEDNICA   
           ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE  
 
            Vlasta Hubicki, dr. vet. med. 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Župan Krapinsko-zagorske županije, 
2. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, 

n/p predstojnice, 
3. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,  
4. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, 
5. Služba za unutarnju reviziju,  
6. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, 
7. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,            
8. Za zbirku isprava,  
9. Za prilog zapisniku,  
10. Pismohrana. 
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