
                                  
                                                                  

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU 

SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 
 

Naziv akta ili dokumenta Nacrt Prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela 

Sisačko-moslavačke županije  
 

Naziv tijela nadležnog za 

izradu nacrta/provedbu 

savjetovanja 
 

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

Stručna služba za poslove Skupštine i opće poslove 

 

Razlozi za donošenje akta ili 

dokumenta i ciljevi koji se 

njime žele postići 

 

 

Člankom 67. Zakona o sustavu državne uprave utvrđeno je da uredi 

državne uprave u županijama ustrojeni na temelju ranije važećeg 

Zakona o sustavu državne uprave nastavljaju s radom do stupanja na 

snagu posebnih zakona kojima će se pojedini poslovi državne uprave iz 

nadležnosti ureda državne uprave povjeriti županijama. Stavkom 2. 

istog članka utvrđeno je da županije, razmjerno povjerenim poslovima, 

preuzimaju državne službenike, uključujući predstojnike, 

namještenike, pismohranu i drugu dokumentaciju te opremu i sredstva 

za rad mjesno nadležnih ureda državne uprave. 

Posebni zakoni kojima se pojedini poslovi državne uprave iz 

nadležnosti ureda državne uprave povjeravaju županijama su donijeti i 

stupit će na snagu 1. siječnja 2020. godine.  

Iz navedenog proizlazi da je potrebno ustrojiti upravna tijela Sisačko-

moslavačke županije na način kojim će se osigurati da upravna tijela 

Županije uz poslove iz samoupravnog djelokruga Županije obavljaju i 

povjerene psolove državne uprave.  

Prijedlogom Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela uz 

postojeće upravne odjele predviđeno je osnivanje jednog novog 

upravnog tijela - Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne 

poslove. 

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove obavlja 

poslove koji se odnose na osobna stanja građana, registar birača, 

imovinsko-pravne poslove i druge poslove utvrđene posebnim 

zakonom, a ostali povjereni poslovi državne uprave preraspoređeni su 

u postojeća upravna tijela ovisno o djelokrugu pojedinog upravnog 

tijela.  
 

Objava dokumenata za  

savjetovanje /poveznica 

 

Nacrt Prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela 

Sisačko-moslavačke županije objavljen je na internetskoj stranici 

Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr.  

Razdoblje provedbe 

savjetovanja 

Javno savjetovanje je bilo otvoreno od 2. prosinca 2019. godine do 

12. prosinca 2019. godine. 

Predstavnici zainteresirane 

javnosti koji su dostavili svoje 

primjedbe 

Zdravko Has, Jedinica za unutarnju reviziju Sisačko-moslavačke 

županije  

ANALIZA DOSTAVLJENIH 

PRIMJEDABA: 
 

Prihvaćene primjedbe 
 

Primjedbe koje nisu prihvaćene 

i  

obrazloženje razloga za 

neprihvaćanje 
 

Primjedba je dana na članak 15. podstavak 5. na način da podstavak 

5. umjesto „-davanje preporuka revidiranim subjektima, županu ili 

zamjenicima župana u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i 

djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u procesima koji su 

obuhvaćeni revizijom“ glasi: „-davanje preporuka u svrhu 

postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih 

kontrola u procesima koji su obuhvaćeni revizijom“  

Primjedba je prihvaćena. 

Troškovi provedenog 

savjetovanja 

Provedba internetskog savjetovanja nije iskazivala dodatne 

financijske troškove. 

 

http://www.smz.hr/

