
IZVOD IZ ZAPISNIKA  
 
 

sa 4. sjednice Skupštine Međimurske županije održane 28. studenog 2013. godine, u 
velikoj vijećnici u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9,00 sati.  
 Sjednicu je pozivom broj KLASA: 021-05/13-03/17, URBROJ:2109/1-02-13-01 sazvao 
predsjednik Mladen Novak. 

  
Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Međimurske županije i utvrdio da je na sjednici 

bilo nazočno 40 vijećnika.  
 
Sjednici su bili nazočni vijećnici Mladen Babić, Zlatko Bacinger, Dragutin Barlek, Branko 

Bukal, Josipa Carović, mr.sc. Franjo Cimerman, Josip Dobranić, Marija Frančić, Dragutin Glavina, 
Josip Grivec, Marija Hertelendi, Zdravko Holcinger, Darko Horvat, Mladen Horvat, Stanko 
Ivanović, Valentin Kočila, Petra Kovačić, Franjo Kravaršćan, Aleksandar Makovec, Marjan 
Marciuš, Monika Matotek, Mladen Novak, Petar Novak, Vladimir Novak, Dejan Oršoš, Željko 
Pavlic, Željka Perhoć, Vladimir Peršić, Gordana Potočnjak, Zvonimir Siladi, Nikola Štampar, 
Mario Tomašek, mr.sc. Bruno Trstenjak, Dražen Vidović, Ljiljana Žerjav i Dean Žbulj. 

 
Sjednici nisu bili nazočni Nadica Jelaš i mr.sc. Renato Slaviček. 
 
 
Sjednici su još bili nazočni Matija Posavec, župan, Sandra Herman, zamjenica župana, 

Zoran Vidović, zamjenik župana, Doris Srnec, privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove 
Skupštine i opće poslove, Ljerka Cividini, ravnateljica Županijske uprave za ceste te privremeni 
pročelnici upravnih tijela Međimurske županije. 

 
 

 Predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Županijske 
skupštine. 
 
 Jednoglasno (40 „za“), bez rasprave, uz 40 nazočnih vijećnika, vijećnici su prihvatili Izvod 
iz zapisnika sa 3. sjednice Županijske skupštine. 
 
 

Sukladno članku 110. Poslovnika Skupštine Međimurske županije predsjednik Skupštine 
je otvorio  
 
 

a k t u a l n i  s a t 
 

 Vijećnik Željko Pavlic prvo je pitao kolika će se ulaganja ostvariti do kraja ove godine na 
ime kapitalnih investicija od strane države u Međimursku županiju i da li je župan zadovoljan s 
visinom ulaganja. 
 Drugo, s obzirom da je prva faza izgradnje sportske dvorane u Svetoj Mariji završena 
ranije od one u Goričanu, vijećnika je zanimalo da li se u istom roku predviđa nastavak izgradnje 
sportske dvorane u Svetoj Mariji ali i u nekim drugim mjestima. 
 Na oba pitanja vijećnika na samoj sjednici očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
 Vijećnik Nino Marđetko pitao je kakva je sudbina vrtićke skupine „Iskrice“ u Draškovcu. 
U objašnjenju svoga pitanja vijećnik je istaknuo da prema sporazumu između Županije i grada 
Preloga, Županija se obvezala mjesečno plaćati ugovoreni iznos dječjem vrtiću „Fijolica“ iz 
Preloga, međutim Županija svoje obveze ne odrađuje uredno i postoji poveći dug prema Gradu 
Prelogu.  
 Drugo, vijećnika je zanimalo kada će Županija podmiriti svoj dug prema Knjižnici „Nikola 
Zrinski“ Čakovec. 
 Na pitanja vijećnika odgovorio je Matija Posavec, župan. 



2 

 

 
 Vijećnik Dejan Kovač postavio je također dva pitanja. Prvo ga je zanimalo koje su 
konkretne mjere i prijedlozi od strane župana a koji imaju za cilj poboljšanje gospodarske situacije 
u Međimurskoj županiji.  
 Zatim vijećnik je pitao kakav je stav župana u pogledu prijedloga Vlade Republike 
Hrvatske o podjeli države na pet statističkih regija i da li se župan namjerava javno očitovati o 
tome.  
 Na oba pitanja vijećniku je na samoj sjednici odgovorio Matija Posavec, župan. 
 
 Vijećnik Ivan Novak prvo je pitao da li župan autoritetom svoje vlasti može utjecati na 
odgovorne kako bi što prije u Murskom Središću započeo s radom upravnim odjel MUP-a.  

Drugo, vijećnika je zanimalo koliko je projektnih prijedloga iz područja obrazovanja i 
predškolskog odgoja za pripremu zaliha infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni 
razvoj 2014.-2020. dostavila Međimurska županija temeljem javnog poziva Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta. Dodatno vijećnik je pitao da li je još uvijek u Mreži srednjih škola u 
Međimurskoj županiji i srednja škola u Murskom Središću i kada će se prići realizaciji iste, te da li 
Županija može financijski pomoći oko adaptacije Centra za kulturu u Murskom Središću. 
 Na pitanja vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
 Vijećnica Željka Perhoć, referirajući se na Sanacijski plan Županijske bolnice Čakovec 
postavila je niz pitanja vezanih uz sanaciju duga Županijske bolnice Čakovec, probleme koji se 
javljaju uz kadrove, zastarjelu opremu, o budućoj kvaliteti zdravstvene usluge i drugima. Vezano 
uz prednje vijećnicu je također zanimalo da li župan ima kakva konkretna saznanja oko 
Masterplana hrvatskih bolnica koji zapravo označava reformu bolničkog sustava u Republici 
Hrvatskoj. 
 Na samoj sjednici Skupštine na pitanja vijećnice očitovao se Matija Posavec, župan, 
međutim kako je vijećnica postavila više pitanja, zatražila je pisani odgovor, pa je zatraženo 
pisano očitovanje od župana. 
 

Vijećnika Mladena Babića zanimalo je kakvo je stanje nasipa u Pušćinama te je pitao 
koje će mjere poduzeti Županija da sanira nasip i u kojem roku će se to realizirati. 

Na pitanje vijećnika odgovorio je Matija Posavec, župan. 
 
Vijećnik mr.sc. Bruno Trstenjak zatražio je da mu se objasni strategija financiranja i 

razvoja Međimurske županije kada je, prema vijećniku, financiranje jednodnevnog događaja 
(Lijepom našom) po prioritetu ispred financiranja visokog obrazovanja 900 studenata koliko 
trenutno studira na Međimurskom veleučilištu. 

Drugo, vijećnika je zanimalo da li će Županija isplatiti planirani iznos u Proračunu za 
visoko obrazovanje do saziva slijedeće sjednice Županijske skupštine. 

Na oba pitanja vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
Vijećnica Marija Hertelendi pitala je da li je župan upoznat s činjenicom da je 

Ministarstvo branitelja bilo zatražilo od jedinica lokalne samouprave da u roku od 90 dana 
dostave podatke i arhivsku građu vezanu uz žrtve poslijeratnog razdoblja, podatke o grobljima i 
grobovima pripadnika stranih oružanih sila, spomen kosturnicama, nadgrobnim spomenicima 
žrtava rata i žrtava poslijeratnog razdoblja. Kako se niti jedna jedinica lokalne samouprave nije 
očitovala na zahtjev Ministarstva, isto je uputilo i požurnicu. Vijećnicu je zanimalo kako je moguće 
da se svjesno krše zakonske obveze i da li župan može nešto poduzeti po tom pitanju. 

Drugo pitanje vijećnice odnosilo se na prodaju droge ispred osnovnih i srednjih škola te 
na maloljetničku prostituciju. Vijećnicu je zanimalo da li i na koji način županijske služe mogu 
pomoći u saniranju ovog problema. 

Na pitanja vijećnice očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
Vijećnik Aleksandar Makovec pitao je da li je Županija (kao gruntovni vlasnik Starog 

grada) izradila ili naručila izradu projekta obnove i revitalizacije Starog grada, te da li je ili možda 
tek namjerava Županija takav projekt kandidirati za dodjelu sredstava iz EU fondova. 
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Drugo, vezano uz predstojeći ustroj javnih poduzeća koja se bave vodoopskrbom u 
Republici Hrvatskoj, vijećnik je pitao kakve posljedice će imati Međimurske vode u vlasničkom i 
organizacijskom pogledu, te koje će biti direktne posljedice po građanima – korisnicima tih 
usluga. Da li Županija ima informacija o tome što se planira ili što će se dogoditi te kako kani 
zaštititi interese tog poduzeća kao i njegovih vlasnika i u konačnici – građana – korisnika tih 
usluga. 

Na pitanja vijećnika odgovorio je Matija Posavec, župan. 
 
Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman osvrnuo se na istup župana kojom prilikom je 

obrazlagao problematiku romske populacije u Međimurju te govorio o konkretnim potezima koji se 
poduzimaju i prijedlozima rješenja. Kako je u međuvremenu Vlada RH usvojila konačan tekst 
novog zakona o socijalnoj skrbi, vijećnika je zanimalo koliko su županova lobiranja u Zagrebu bila 
uspješna te da li je novim zakonom uveden koji od mehanizama koji omogućava rješavanje 
problematike Roma u Međimurskoj županiji. 

Drugo, vijećnik je pitao kako to da prijevoznicima nije do danas ništa isplaćeno po pitanju 
prijevoza učenika.  

Na pitanja vijećnika odgovorio je Matija Posavec, župan. 
 
Vijećnik Zlatko Bacinger prvo je pitao kada će s radom započeti „Piškornica“  te koliko 

će Međimuraca biti zaposleno u tom regionalnom odlagalištu.  
Drugo vijećnika je zanimala financijska konstrukcija „Lijepom našom“ koja je održana u 

Čakovcu. 
Na prvo pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan, a na drugo pitanje 

odgovorila je Sandra Herman, zamjenica župana. 
 
Prvo pitanje vijećnika Dejana Oršoša odnosilo se na sanaciju i odvoz smeća u naselju 

Parag, točnije vijećnika je zanimalo kada se namjerava riješiti problem sanacije i odvoza smeća u 
romskom naselju Parag. 
 Kao drugo, vijećnik je pitao što će biti s objektima koji su sagrađeni izvan zone gradnje po 
romskim naseljima, a nisu ušli u plan legalizacije. 

Na oba pitanja vijećnik je zatražio pisani odgovor. 
 
Vijećnik Darko Horvat pitao je da li je istina da je mjesečni limit Bolnice dodatno 

smanjen s 8,4 milijuna na 7,7 milijuna kuna te da li je istina da su takvi potezi uzrokovali odljev 
liječnika specijalista iz Bolnice te je 10 liječnika zatražilo dokumentaciju i napušta Županijsku 
bolnicu Čakovec. 

Drugo, s obzirom da se u novom zakonu o regionalnom razvoju Međimurska županija 
više ne spominje kao administrativni centar, a svi centri državnih institucija ili njihove ispostave 
sele u Varaždin, vijećnik je pitao da li župan svjesno ili zbog neznanja pušta da se sve to događa 
ili aktivno sudjeluje u manipulaciji državne vlasti sa svime što je međimursko. 

Na pitanja vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
Vijećnik Zvonimir Siladi, ulaskom  Republike Hrvatske u EU protumačeno je da se 

ukidaju direktna novčana davanja (subvencije) poljoprivrednicima jer su navodno suprotna praksi 
i regulativi EU. Prema vijećnikovim riječima od tog trenutka otkup i plaćanje poljoprivrednih 
proizvoda prepušteni su tržištu koje između ostalog ne poštuje dosadašnje pravilnike o kvaliteti 
poljoprivrednih proizvoda. Stoga je predložio da župan preko Hrvatske zajednice županija 
pokretne inicijativu oko reguliranja otkupa i plaćanja poljoprivrednih proizvoda, poštivanja 
pravilnika o kvaliteti proizvoda odnosno reguliranja tržišta kao i ograničavanja trgovačkih marži na 
otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda. 

Na pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
Vijećnik Franjo Kravaršćan iznio je problem nedostatka smještaja u domovima za starije 

i nemoćne osobe u Međimurskoj županiji, a čiji je osnivač država. Primjerice na smještaj u Dom 
za starije i nemoćne osobe u Čakovcu domaći ljudi čekaju otprilike između 5 do 7 godina, što je 
predugo. Vijećnik je navodeći primjer iz osobnog saznanja pitao, s obzirom na duljinu čekanja, 
kako je moguće da je u tom istom Domu smještena osoba iz Dubrovnika? 
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 Kao drugo, osvrnuvši se na reorganizaciju poštanskih ureda i poslovanja koju provodi 
Hrvatska pošta te činjenice da se od 01. siječnja 2014. godine mirovine više neće dostavljati na 
kućne adrese, vijećnik je pitao što se može učiniti da se s tom praksom i dalje nastavi. Naime radi 
se o starim i nemoćnim ljudima, ljudima koji su najčešće nepokretni ili neobrazovani ili pak se ne 
znaju služiti modernom tehnologijom. 
 Na pitanje vijećnika na samoj sjednici se djelomično očitovao Matija Posavec, župan dok 
je potpun odgovor zatražen od nadležnih institucija. 
 

 
Ovime je aktualni sat završio te je predsjednik Skupštine otvorio raspravu o predloženom 

dnevnom redu. 
 
 
Bez rasprave, jednoglasno (40 „za“), uz 40 nazočnih vijećnika, Skupština je za 4. sjednicu 

Županijske skupštine utvrdila sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2013. 
GODINU 

2. PRIJEDLOG DEKLARACIJE O REGIONALNOM RAZVOJU I JEDINSTVENOSTI 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. 

3. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2013. 
GODINE. 

4. PRIJEDLOG ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I 
NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA I JEDINICI ZA UNUTARNJU REVIZIJU MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE. 

5. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I II. IZMJENA I DOPUNA 
PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2013. GODINU 

6. a) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I 
ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2014. GODINU. 

b) PROJEKCIJA PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE ZA 2015. I 2016. GODINU. 

7. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ZAKLJUČAK UPRAVNOG 
VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, KLASA:340-09/13-01/5, 
URBROJ: 2109-10-05-13-6 OD 12.11.2013. GODINE. 

8. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ (k.o. 
Čakovec, kat.čest.1700/31). 

9. PRIJEDLOG ODLUKE O OBAVLJANJU ŽUPANIJSKOG LINIJSKOG PRIJEVOZA 
PUTNIKA AUTOBUSIMA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE TEMELJEM KONCESIJE. 

10. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA 
BROJ 263/2013 O OSNIVANJU PRAVA STVARNE SLUŽNOSTI VODOVA. 

11. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU 
FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA TE UČENIČKIH DOMOVA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI U 2013. GODINI. 

12. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU 
FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNIH ŠKOLA U 2013. GODINI. 

13. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NAKNADNE SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE 
POVELJE O PRIJATELJSTVU IZMEĐU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (REPUBLIKA HRVATSKA) I 
GENERALNOG SAVJETA AISNE (REPUBLIKA FRANCUSKA). 

14. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I USTROJU POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. 

15. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA 
SOCIJALNU SKRB. 
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TOČKA 1. 
PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2013. 

GODINU 
 Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Međimurske županije za 2013. godinu vijećnici 
su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna utvrdio je župan i 
predložio ga je Skupštini na raspravu i donošenje. 
 
 Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu II. izmjena i dopuna. 
 
 Klub vijećnika HDZ-HDS-HSP je sukladno članku 81. Statuta Međimurske županije 
podnio amandman na Program 010 – Socijalna zaštita, aktivnost 010A009 – Centar za odgoj i 
obrazovanje kojim traži da se na kontu 3811 planira 25.000,00 kuna, a ne 0,00 kako je to 
predloženo. S druge strane Klub vijećnika predlaže da se u istom programu Socijalne zaštite, na 
aktivnosti 010A013 – Udruge civilnog društva, na kontu 3811 smanji predloženi iznos za 
25.000,00 kuna.  
 
 Amandman Kluba vijećnika HDZ-HDS-HSP prihvatio je Matija Posavec, župan 
Međimurske županije. 
 
 Opširnije uvodno obrazloženje oko Prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna Međimurske 
županije za 2013. godinu podnio je Matija Posavec, župan, ovlašteni predlagatelj. 
 
 U raspravi su sa svojim pitanjima i prijedlozima sudjelovali vijećnici Aleksandar Makovec, 
Mladen Horvat, Marjan Marciuš, mr.sc. Franjo Cimerman, Darko Horvat i Franjo Kravaršćan.  
 
 Vijećnik Darko Horvat rekao je da će Klub vijećnika HDZ-HDS-HSP biti prilikom 
glasovanja suzdržani. Također zatražio je da se ubuduće uz prijedlog izmjena i dopuna 
Proračuna obavezno dostavi i tekuće izvršenje Proračuna. 
 

Na pitanja i prijedloge vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (32 „za“ i 8 „suzdržanih“), uz 40 vijećnika 

nazočnih u vijećnici, donijeli  
 

II. IZMJENE I DOPUNE 
Proračuna Međimurske županije za 2013. godinu, korigirane za prihvaćeni amandman 

 
 
 

TOČKA 2. 
PRIJEDLOG DEKLARACIJE O REGIONALNOM RAZVOJU I JEDINSTVENOSTI 

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 Prijedlog deklaracije o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Međimurske županije vijećnici 
su primili uz poziv za sjednicu Skupštine. Prijedlog su Skupštini na raspravu i donošenje uputili 
vijećnici Željko Pavlic i Zlatko Bacinger. 
 
 Odbor za lokalnu samoupravu pozitivno se očitovao na Prijedlog deklaracije. 
 
 Klub vijećnika Hrvatskih laburista – Stranke rada podnio je dva amandmana. Prvim 
amandmanom zatražili su da se dopuni točka I. s novim stavkom koji glasi: 
 „Skupština Međimurske županije snažno se protivi prijedlozima Hrvatskog  saveza 
Slavonije i Baranje (HDSSB) i Istarskog demokratskog sabora (IDS) da se u aktualnim 
promjenama Ustave Republike Hrvatske utvrdi podjela Hrvatske na pet odnosno šest regija, a u 
kojima se predlaže da Međimurje bude dio Sjeverozapadne regije“. 
 Drugim amandmanom zatražili su da se u točci V. stavku 1. iza riječi „svojom voljom“ 
dodaju riječi „9. siječnja 1919. godine“, tako da bi rečenica glasila: „Međimurke i Međimurci su se 
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vlastitim snagama izborili i svojom voljom 9. siječnja 1919. godine odlučili za priključenje „matici 
domovini“. 
 
 O podnijetim amandmanima pozitivno su se očitovali predlagatelji i župan Međimurske 
županije. 
 
 Uvodno obrazloženje je u ime predlagatelja podnio Željko Pavlic, vijećnik Županijske 
skupštine. 
 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici Zdravko Holcinger i Darko Horvat. 
 
 Potom je Skupština jednoglasno (39 „za“) uz 39 vijećnika nazočnih u vijećnici, donijela  
 

D E K L A R A C I J U 
o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Međimurske županije, korigiranu za prihvaćene 

amandmane 
 
 
  

TOČKA 3 
PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2013. 

GODINU 
 Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana nabave Međimurske županije za 2013. godinu 
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i donošenje. 
 
 O Prijedlogu I. izmjena i dopuna Plana nabave bez primjedbi je raspravio Odbor za 
financije i proračun. 
 
 Bez rasprave, jednoglasno (39 „za“) uz 39 nazočnih vijećnika u vijećnici, Skupština je 
donijela 
 

I. IZMJENE I DOPUNE 
Plana nabave Međimurske županije za 2013. godinu 

 
 
 

TOČKA 4. 
PRIJEDLOG ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I 
NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA I JEDINICI ZA UNUTARNJU REVIZIJU 

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
Prijedlog odluke o koeficijentima za obračuna plaće službenika i namještenika u upravnim 

tijelima i Jedinici za unutarnju reviziju Međimurske županije vijećnicima je dostavljen uz poziv za 
sjednicu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i donošenje. 

 
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 

 
 U raspravi su sudjelovali vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman i Matija Posavec, župan. 
 
 Potom je većinom glasova (32 „za“ i 8 „suzdržanih“), uz 40 nazočnih vijećnika u velikoj 
vijećnici, donijeta 
 

O D L U K A  
o koeficijentima za obračuna plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima i Jedinici za 

unutarnju reviziju Međimurske županije  
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TOČKA 5. 

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I II. IZMJENA I DOPUNA 
PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2013. GODINU 

 Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana i II. izmjena i dopuna Plana građenja i 
odražavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013. godinu vijećnici su primili u materijalima za 
sjednicu. Prijedlog je prema Skupštini uputio župan Međimurske županije. 
 
 O Prijedlogu II. izmjena i dopuna Financijskog plana i II. izmjena i dopuna Plana građenja 
i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013. godinu bez primjedbi i prijedloga raspravili su 
Odbor za financije i proračun i Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu. 
 
 Bez rasprave, jednoglasno (40 „za“), uz 40 nazočnih vijećnika, donijet je  
 

Z A K L J U Č A K  
o davanju mišljenja na II. izmjene i dopune Financijskog plana i II. izmjena i dopuna Plana 

građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013. godinu 
 
 

 
 

TOČKA 6. 
a) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I 

ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2014. GODINU 
b) PROJEKCIJA PRORAČUNA ŽUPANIJSKE URPAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE ZA 2015. I 2016. GODINU 
Predmetne materijale vijećnici su primili uz poziv za sjednicu. Materijale je Skupštini na 

raspravu i prihvaćanje uputio župan Međimurske županije.  
 
Odbor za financije i proračun i Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu 

bez primjedbi i prijedloga su raspravili o materijalima. 
 
Bez rasprave, jednoglasno (40 „za“), uz 40 vijećnika nazočnih u vijećnici, donijet je 

 
a) Z A K L J U Č A K 

o davanju mišljenja na Financijski plan i Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i 
lokalnih cesta za 2014. godinu 

 
b) Z A K L J U Č A K 

o davanju mišljenja na Projekciju Proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske 
županije za 2015. i 2016. godinu 

 
 
 

TOČKA 7. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ZAKLJUČAK UPRAVNOG 

VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, KLASA:340-09/13-
01/5, URBROJ: 2109-10-05-13-6 OD 12.11.2013.GODINE 

 Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Zaključak Upravnog vijeća Županijske 
uprave za ceste vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog je utvrdio župan i 
predložio ga je Skupštini na raspravu i donošenje.  
 
 Odbor za financije i proračun i Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu 
bez primjedbi su raspravili o Prijedlogu zaključka. 
 
 
 Jednoglasno (39 „za“) bez rasprave, uz nazočnih 39 vijećnika, Skupština je donijela 
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Z A K L J U Č A K  

o davanju suglasnosti na Zaključak Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske 
županije, KLASA: 340-09/13-01/5, URBROJ: 2109-10-05-13-6 od 12.11.2013. godine 

 
 
 

TOČKA 8. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ (k.o. 
Čakovec, kat.čest. 1700/13) 

 Prijedlog zaključka o prodaji nekretnine u vlasništvu Međimurske županije na području 
gospodarske zone „Poslovni park Međimurje“ vijećnicima je dostavljen u materijalima za sjednicu. 
Prijedlog zaključka je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i donošenje. 
 
 Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu zaključka. 

 
 
 Jednoglasno (38 „za“), bez rasprave, uz 38 nazočnih vijećnika, donijet je  
 

Z  A K L J U Č A K 
o prodaji nekretnine u vlasništvu Međimurske županije na području gospodarske zone „Poslovni 

park Međimurje“ (k.o. Čakovec, kat.čest. 1700/13) 
 
 
 

TOČKA 9. 
PRIJEDLOG ODLUKE O OBAVLJANJU ŽUPANIJSKOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA 

AUTOBUSIMA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE TEMELJEM KONCESIJE 
Prijedlog odluke o obavljanju županijskog linijskog prijevoza putnika autobusima na 

području Međimurske županije temeljem koncesije vijećnici su primili uz poziv za sjednicu. 
Prijedlog je utvrdio župan Međimurske županije i predložio ga je Skupštini na raspravu i 
donošenje. 
 
 Odbor za energetiku, prometnu i komunalnu infrastrukturu bez primjedbi je raspravio o 
Prijedlogu odluke.  
 
 Bez rasprave, jednoglasno (38 „za“), uz nazočnih 38 vijećnika u velikoj vijećnici, 
Skupština je donijela  
 

O D L U K U  
o obavljanju županijskog linijskog prijevoza putnika autobusima na području Međimurske 

županije temeljem koncesije 
 
 
 
 

TOČKA 10. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA BROJ 

263/2013 O OSNIVANJU PRAVA STVARNE SLUŽNOSTI VODOVA 
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na 

sklapanje Ugovora broj 263/2013 o osnivanju prava stvarne služnosti vodova. Prijedlog odluke je 
utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i donošenje. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu zaključka 
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Jednoglasno (38 „za) bez rasprave, uz nazočnost 38 vijećnika, Skupština je donijela 
 

O D L U K U  
o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora broj 263/2013 o osnivanju prava stvarne služnosti 

vodova 
 
 
 

TOČKA 11. 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU 

FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE 
OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA TE UČENIČKIH DOMOVA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI 

U 2013. GODINI 
 Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke koji je utvrdio župan Međimurske 
županije i predložio ga je Skupštini na raspravu i donošenje.  
 

O materijalu su raspravu bez primjedbi i prijedloga proveli Odbor za financije i proračun i 
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport. 

 
 
Bez rasprave, jednoglasno (39 „za“), uz 39 nazočnih vijećnika, Skupština je donijela 

 
O D L U K U  

o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih 
škola kojima je osnivač Međimurska županija te učeničkih domova u Međimurskoj županiji u 

2013. godini 
 
 
 

TOČKA 12. 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU 

FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNIH ŠKOLA U 2013. GODINI 
  U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke. Prijedlog odluke utvrdio je 
župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i donošenje. 
 

O materijalu su raspravu bez primjedbi i prijedloga proveli Odbor za financije i proračun i 
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport. 
 
 U raspravi su sudjelovali vijećnik Nino Marđetko i Sandra Herman, zamjenica župana 
Međimurske županije. 
 
 Nakon rasprave, većinom glasova (32 „za“ i 8 „protiv“), uz 40 nazočnih vijećnika, 
Skupština je donijela 
 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih 

škola u 2013. godini 
 
 
 

TOČKA 13. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NAKNADNE SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE POVELJE 

O PRIJATELJSTVU IZMEĐU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (REPUBLIKA HRVATSKA) I 
GENERALNOG SAVJETA AISNE (REPUBLIKA FRANCUSKA) 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti 
na sklapanje Povelje o prijateljstvu između Međimurske županije (Republika Hrvatska) i 
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Generalnog savjeta Aisne (Republika Francuska). Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je 
Skupštini na raspravu i donošenje. 
 
 Odbor za međužupanijsku suradnju bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 
 
             
 Bez rasprave, jednoglasno (40 „za“), uz 40 nazočnih vijećnika, Skupština je donijela 
 

O D L U K U  
o davanju naknadne suglasnosti na sklapanje Povelje o prijateljstvu između Međimurske županije 

(Republika Hrvatska) i Generalnog savjeta Aisne (Republika Hrvatska) 
 
 
 
 

TOČKA 14. 
PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I USTROJU POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE 

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o osnivanju i ustroju 
postrojbi civilne zaštite Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini 
na raspravu i donošenje. 
 
 Odbor za Statut, Poslovnik i propise bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke.  
 
 
 U raspravi je sudjelovao vijećnik Zdravko Holcinger. 
 
 Nakon rasprave, jednoglasno (40 „za“), uz 40 nazočnih vijećnika, Skupština je donijela 
 

O D L U K U  
osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Međimurske županije 

 
 
 

TOČKA 15. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA SOCIJALNU 

SKRB 
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru 

članice Odbora za socijalnu skrb. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i predložio ga je 
Skupštini na raspravu i donošenje. 
 
 Bez rasprave, jednoglasno (40 „za“), uz 40 nazočnih vijećnika, Skupština je donijela 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju i izboru članice Odbora za socijalnu skrb 

 
 
 

 Sjednica Skupštine Međimurske županije završila je u 12,25 sati. 
 
 
 
    PRIVREMENA PROČELNICA                                                            PREDSJEDNIK 
Upravnog odjela za poslove Skupštine                                                Županijske skupštine 
                i opće poslove 
 
 


