
IZVOD IZ ZAPISNIKA  
 

sa 8. sjednice Skupštine Međimurske županije održane 10. srpnja 2014. godine, u velikoj 
vijećnici u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9,00 sati.  
 Sjednicu je pozivom broj KLASA: 021-05/14-03/6, URBROJ:2109/1-02-14-01 sazvao 
predsjednik Mladen Novak. 

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

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

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

 
Sjednici nisu bili nazočni Dragutin Glavina i Josip Dobranić.  
 
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, Mladen Jozinović, direktor „Piškornice“, Ljerka Cividini, ravnateljica 
ŽUC-a, Sunčana Glavina Petričević, predstavnica Međimurskih voda te pročelnici upravnih tijela 
Međimurske županije. 

 
 

 Predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Županijske 
skupštine. 
 
 Većinom glasova (39 „za“ 1 „suzdržan“) vijećnici su prihvatili Izvod iz zapisnika sa 7. 
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 
 

 
Vijećnika Vladimira Novaka zanimalo je da li  je istina da će Međimurska županija 

prodati svoje udjele u „Piškornici“ d.o.o. Ako da, zašto to nije na dnevnom redu sjednice. 
 Na pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
  
 Vijećnik Željko Pavlic pitao je da li će i na koji način Međimurska županija pomoći 
najugroženijim roditeljima u nabavi školskih udžbenika. 
 Drugo, zanimalo ga je da li župan ima kakvih saznanja oko mogućeg ukidanja ili promjene 
statusa studija HTV-a u Čakovcu. 

Na pitanja vijećnika odgovorio je Matija Posavec, župan. 
 

 Vijećnicu Ljiljanu Žerjav zanimalo je da li će i kada biti realiziran projekt izgradnje doma 
zdravlja u Općini Dekanovec. 
 Vijećnici je na pitanje odgovorio Matija Posavec, župan. 
 
 Vijećnika Petra Novaka zanimalo je da li se može dobiti podatak koliko ima aktivnih 
šljunčara na području Međimurske županije, na kojoj dubini je dozvoljeno vaditi šljunak, te da li se 
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može dobiti za svaku pojedinu šljunčaru plan uređenja odnosno sanacije terena po završetku 
eksploatacije. 
 Na pitanje vijećnika djelomično se očitovao Matija Posavec, župan, dok je cjeloviti 
odgovor zatražen od Ureda državne uprave.. 
  
 Vijećnika Darka Horvata zanimalo je što se čini po pitanju skidanja obveza za kredit 
Županijskoj bolnici Čakovec i obveze za izgradnju vojnih skladišta. Naime od državnih 
dužnosnika uvjerava se javnost da će se to riješiti, da su donijete i konačne odluke, a koje su 
potom povučene, pa je vijećnika zanimalo da li možda netko opstruira nastojanja izvršne vlasti da 
te obveze preuzme država i da li su u rješavanje tog problema uključeni saborski zastupnici. 
 Drugo vijećnika je zanimalo kada će se pristupiti izradi socijalnih kriterija temeljem kojih 
će građani imati pravo na oslobođenje od određenih obveza ili na dodjelu bespovratnih pomoći iz 
županijskog proračuna. 
 Na pitanja vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan.  
 
 Vijećnika Ivana Novaka zanimalo je da li će se Međimurska županija uključiti u projekt 
nabavke i sufinanciranja udžbenika za polaznike osnovnih škola i da li će se kod izrade kriterija 
voditi računa o tzv. specifičnim sredinama, odnosno sredinama koje imaju romsku populaciju. 
 Na pitanje vijećnika odgovorio je Matija Posavec, župan. 
 
 Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman u svojem je istupu ukazao ne negativne strane 
projekta uništenja ambrozije koji provodi Županija te je pitao zašto se problem uništavanja 
ambrozije ne rješava dosljednim provođenjem zakona. 
 Nadalje vijećnika je zanimalo da li postoji mogućnost da se omogući stanovnicima 
Međimurja da investiraju  u razvoj turizma kroz iskorištavanje vodnih potencijama u području 
zaštićenog krajolika u Međimurskoj županiji. 
 Na oba pitanja odgovorio je Matija Posavec, župan. 
 
 Vijećnika Mladena Horvata zanimalo je da li su uplaćena sredstva tekućih pomoći iz 
državnog proračuna za općine i gradove u Međimurskoj županiji i prema kojim kriterijima. 
 Drugo, vijećnik je izrazio nezadovoljstvo sa smanjenjem obveza Županije prema 
dobavljačima i kreditu prema poslovnim bankama. 
 Na pitanje vijećnika kao i komentar očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
 Vijećnik Franjo Kravaršćan u svojem je istupu utvrdio je da provedena akcija uništenja 
ambrozije bila totalni promašaj te je predložio da se ubuduće preko savjetodavnih službi snimi 
postojeće stanje ugroženosti i razgranatosti ambrozije, da se sačini karta po općina s podacima 
da li se radi o niskoj, srednjoj ili visokoj ugroženosti i potom krene u akciju. 
 Na pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
 Vijećnica Petra Kovačić pitala je kada Županija planira riješiti problem duga koji ima 
Graditeljska škola te kada namjerava podmiriti svoje dugovanje Školi na ime najma sportske 
dvorane. 
 Nadalje vijećnicu je zanimalo za koji je iznos prodan BMW i na koji je točno način utrošen 
novac, te da li je osobni automobil Passat kojeg trenutno vozi župan kupljen i za koliko novaca, te 
koliko iznose mjesečni troškovi za službeni automobil. Također je zatražila predočenje računa od 
prodaje BMW-a, račun od kupnje Škode kao i račun za Passat. 
 Na pitanje vijećnice pozitivno se očitovao Matija Posavec, župan. 
 
 Vijećnik Nino Marđetko pitao je kada će se donijeti izmjena Prostornog plana 
Međimurske županije, vezano uz zahtjev Grada Preloga. 
 Na pitanje vijećnika odgovorio je Matija Posavec, župan. 
 
 Vijećnik Dean Žbulj pitao je župana kada će Županija podmiriti odnosno isplatiti troškove 
prijevoza studentima koji studiraju u inozemstvu za akademsku godinu 2013/2014. 
 Na pitanje vijećnika odgovorio je Matija Posavec, župan. 
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 Vijećnik Dragan Vurušić pitao je da li je Županija podmirila dug prema 
poljoprivrednicima za subvencioniranje okrupnjavanja zemljišta, osjemenjivanje junica i druge 
subvencije u iznosu od 410 tisuća kuna, s obzirom da je bilo obećano da će se 50% duga 
podmiriti do kraja mjeseca lipnja ove godine. 
 Drugo, vijećnika je zanimalo što je konkretno Županija poduzela da bi organizacija 
svjetskog ribolovnog prvenstva protekla u najboljem redu. 
 Na pitanja vijećnika odgovorio je Zoran Vidović, zamjenik župana. 
 

Vijećnika Mladena Babića zanimalo je u kojoj mjeri je rad ove Županijske skupštine i 
donošenje raznih odluka utjecalo na poboljšanje stanja u gospodarstvu Međimurske županije. 

Na pitanje vijećnika odgovorio je Matija Posave, župan. 
 
Vijećnica Gordana Potočnjak pitala je što će se dogoditi s Domom za starije i nemoćne 

osobe Čakovec nakon 1. siječnja 2015. godine, kada dolazi do izjednačavanja cijena smještaja u 
privatnim i državnim domovima, te da li će doći do kakvih promjena po pitanju vlasništva Doma. 
 Na pitanje vijećnice djelomično je odgovorio Matija Posavec, župan, dok je cjeloviti 
odgovor zatražen od Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec. 
 
 
 
 

Po završetku aktualnog sata, vijećnici su jednoglasno za 8. sjednicu Županijske skupštine 
usvojili sljedeći  

 
 

DNEVNI RED 
 

1. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. 
GODINU. 

2. a) IZVJEŠĆE O RADU „PIŠKORNICE“ d.o.o. REGIONALNOG CENTRA ZA 
GOSPODARENJE OTPADOM SJEVEROZAPADNE HRVATSKE ZA 2013. GODINU. 

b) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU SKUPŠTINE 
DRUŠTVA „PIŠKORNICA“ D.O.O. REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM 
SJEVEROZAPADNE HRVATSKE NA PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA DRUŠTVA 
„PIŠKORNICA“ D.O.O. ZA 2014. GODINU. 

c) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU NAKNADNE SUGLANOSTI ZA ZADUŽIVANJE 
„PIŠKORNICE“ D.O.O. REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM 
SJEVEROZAPADNE HRVATSKE 

3. a) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG 
VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2013. 
GODINU. 

b) PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA 
CESTA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2014. GODINU I PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA 
FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2014. GODINU. 

4. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKIH VODA d.o.o. ČAKOVEC ZA 2013. GODINU. 
5. PRIJEDLOG ODLUKE O UVJETIMA I VISINI OTPREMININA ZA 2014. I 2015.GODINU.  
6. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAŠTITI IZVORIŠTA NEDELIŠĆE-PRELOG-SVETA MARIJA. 
7. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU 

MEĐIMURSKE ŽUPPANIJE (za razdoblje 2011. – 2013. godine). 
8. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE 

DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH I 
SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2014. GODINI. 

9. INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA PRVO 
POLUGODIŠTE 2014. GODINE. 

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANICE ODBORA 
ZA MEĐUŽUPANIJSKU SURADNJU. 

11. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANICE ODBORA 
ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE. 
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12. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA 
GOSPODARSKI RAZVOJ. 
 

 
 Prešlo se raditi po točkama dnevnog reda. 

 
 
 

TOČKA 1. 
 PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 

2014. GODINU 
 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Međimurske županije za 2014. godinu 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 bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna 
Proračuna. 
  
 Uvodno obrazloženje podnio je Matija Posavec, župan. 
 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici Nadica Jelaš, mr.sc. Renato Slaviček, Darko Horvat koji 
je u ime Kluba vijećnika HDZ-HDS rekao da će prilikom glasovanja biti suzdržani, zatim Zvonimir 
Siladi, mr. sc. Franjo Cimerman i Mladen Horvat koji je u ime Kluba vijećnika SDP-HSU-MDS 
rekao da će podržati Prijedlog, te predlagatelj materijala Matija Posavec, župan. 
 
 Potom su vijećnici većinom glasova (28 „za“ i 10 „suzdržanih“) uz 38 trenutno nazočnih u 
vijećnici, donijeli 

I. IZMJENE I DOPUNE 
Proračuna Međimurske županije za 2014. godinu. 

 
 

 
TOČKA 2. 

a) IZVJEŠĆE O RADU „PIŠKORNICE“ D.O.O. REGIONALNOG CENTRA ZA 
GOSPODARENJE OTPADOM SJEVEROZAPADNE HRVATSKE ZA 2013. GODINU. 

b) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU SKUPŠTINE 
DRUŠTVA „PIŠKORNICA“ D.O.O. REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE 
OTPADOM SJEVEROZAPADNE HRVATSKE. 

c) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU NAKNADNE SUGLASNOSTI ZA 
ZADUŽIVANJE „PIŠKKORNICE“ D.O.O. REGIONALNOG CENTRA ZA 
GOSPODARENJE OTPADOM SJEVEROZAPADNE HRVATSKE. 
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili predmetne materijale. Materijale je Skupštini 

na raspravu i prihvaćanje uputio župan Međimurske županije. 
 
 Odbor za financije i proračun zatražio je da „Piškornica“ do sjednice Županijske skupštine 
dostavi financijsko izvješće za 2013. godinu. Kako je „Piškornica vrlo brzo dostavila traženo 
financijsko izvješće, isto je vijećnicima dostavljeno putem pošte. 
 Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša nije imao primjedbi na Izvješće o radu 
„Piškornice“ d.o.o. 
 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici Nadica Jelaš, Darko Horvat, Mladen Horvat i Željko 
Pavlic, a u ime predlagatelja materijala Matija Posavec, župan i Mladen Jozinović, direktor 
„Piškornice“. 
  
 Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (37 „za“) uz 37 nazočnih vijećnika u vijećnici, 
donijeli 
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a) Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu „Piškornice“ d.o.o.l Regionalnog centra za gospodarenje otpadom 

sjeverozapadne Hrvatske za 2013. godinu. 
 

b) Z A K L J U Č A K  
o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine društva „Piškornica“ d.o.o. Regionalnog centra za 
gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, na prijedlog rebalansa Financijskog plana 

društva „Piškornica“ d.o.o. za 2014. godinu. 
 

c) Z A K L J U Č A K 
o davanju naknadne suglasnosti za zaduživanje „Piškornice“ d.o.o. Regionalnog centra za 

gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske. 
 
 
 

TOČKA 3. 
a) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU 

UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE O RASPODJELI 
REZULTATA POSLOVANJA ZA 2013. GODINU. 

b) PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I 
ODRŽAVANJA CESTA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2014. GODINU I 
PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE 
UPRAVE ZA CESTE ZA 2014. GODINU. 

Predmetni materijali dostavljeni su vijećnicima 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 

nisu imali primjedbe na materijale. 
 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici Aleksandar Makovec i Nikola Štampar te Ljerka Cividini, 
ravnateljica Županijske uprave za ceste. 
   

 
 Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (38 „za“) uz trenutno nazočna 38 vijećnika, 
donijela  

a) Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste o raspodjeli 

rezultata poslovanja za 2013. godinu. 
 

b) Z A K L J U Č A K  
o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja cesta 

Županijske uprave za ceste za 2014. godinu i I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske 
uprave za ceste za 2014. godinu. 

 
 

TOČKA 4. 
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKIH VODA D.O.O. ČAKOVEC ZA 2013. GODINU 

 Izvješće o poslovanju Međimurskih voda d.o.o. Čakovec za 2013. godinu vijećnici su 
primili u materijalima za sjednicu. Izvješće je Skupštini na raspravu i prihvaćanje uputio župan 
Međimurske županije. 
  
 Odbor za financije i proračun i Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu 
nisu imali primjedbi na Izvješće. 
 
 Bez rasprave, jednoglasno (38 „za“) uz trenutno nazočna 38 vijećnika, donijela  

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Međimurskih voda d.o.o. Čakovec za 2013. godinu. 
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TOČKA 5. 
PRIJEDLOG ODLUKE O UVJETIMA I VISINI OTPREMNINA ZA 2014. I 2015. GODINU 

 Prijedlog odluke o uvjetima i visini otpremnina za 2014. i 2015. godinu vijećnicu su primili 
u materijalima za sjednicu. Prijedlog odluke utvrdio je župan i predložio je Skupštini na raspravu i 
donošenje. 
 
 O Prijedlogu odluke bez primjedbi je raspravio Odbor za financije i proračun. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Darko Horvat u ime Kluba vijećnika HDZ-HDS, mr.sc. 
Franjo Cimerman i Franjo Makovec, te od predlagatelja materijala Matija Posavec, župan i Doris 
Srnec, pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove. 
 
 U svojoj raspravi vijećnici su dali primjedbu na članak 2. stavak 1. podstavak 2. Prijedloga 
odluke gdje se govori da službenik odnosno namještenik ostvaruje i pravo na 1.000,00 kuna za 
svaku godinu radnog staža, ostvarenog izvan tijela Županije i tijela državne uprave, smatrajući 
takvu odredbu neprihvatljivom. 
 

Primjedbe vijećnika uvažio je Matija Posavec, župan, te je predložio vijećnicima na 
usvajanje izmijenjeni Prijedlog odluke o uvjetima i visini otpremnina za 2014. i 2015. godinu, 
prema kojem službenici i namještenici, uslijed prestanka službe zbog poslovno ili osobno 
uvjetovanih razloga mogu ostvariti otpremninu u visini 3.500,00 kuna za svaku godinu radnog 
staža ostvarenog u tijelima uprave Međimurske županije i tijelima državne uprave, ali ne i izvan 
uprave. 

 
 Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (34 „za“ i 3 „suzdržana“) uz 37 nazočnih 
vijećnika donijeli  

O D L U K U  
o uvjetima i visini otpremnina za 2014. i 2015. godinu, korigiranu za prihvaćene primjedbe 

vijećnika. 
 
 

 
TOČKA 6. 

PRIJEDLOG ODLUKE O ZAŠTITI IZVORIŠTA NEDELIŠĆE-PRELOG-SVETA MARIJA 
 Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta Nedelišće-Prelog-Sveta Marija vijećnici su primili uz 
poziv za sjednicu Skupštine. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i 
donošenje.  
 
 Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša raspravljajući o Prijedlogu odluke, predložio 
je da se u članku 15. dopuni točka 9. Pisano izvješće s Odbora vijećnicima je dostavljeno na 
klupe pred početak sjednice. 
 
 Matija Posavec, župan prihvatio je prijedlog Odbora. 
 
 U raspravi je sudjelovao vijećnik Mladen Horvat. 

 
Potom je Skupštine jednoglasno (37 „za“) uz nazočno 37 vijećnika u vijećnici, donijela 

O D L U K U  
o zaštiti izvorišta Nedelišće-Prelog-Sveta Marija, korigiranu za prihvaćeni prijedlog Odbora. 

 
 
 

TOČKA 7. 
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU 

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (ZA RAZDOBLJE 2011.-2013.GODINA) 
 Uz poziv za sjednicu vijećnicu su primili Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
na području Međimurske županije (za razdoblje 2011. – 2013. godina).  



7 

 

 
 Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša bez primjedbi je raspravio o predmetnom 
Izvješću.  
 
 U raspravi su sudjelovali vijećnik Mladen Horvat i Matija Posavec, župan. 

 
Vijećnici su jednoglasno (37 „za“) uz trenutno nazočno 37 vijećnika, donijeli 

Z A K L J U Č A K 
o prihvćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Međimurske županije 

(za razdoblje 2011. – 2013. godinu). 
 
 
 

TOČKA 8. 
PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE 

DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 
OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2014. 

GODINI 
 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač 
Međimurska županija u 2014. godini vijećnicima je dostavljen u materijalima za sjednicu. 
Prijedlog je utvrdio župan i dostavio ga je Skupštini na raspravu i donošenje. 
 
 Odbor za financije i proračun i Odbor za prosvjetu, kulturu i sport bez primjedbi su 
raspravili o Prijedlogu. 

 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Mladen Horvat i Matija Posavec, župan. 
 
Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (37 „za“) uz trenutno nazočno 37 vijećnika 

donijela  
I. IZMJENE I DOPUNE 

Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2014. 

godini. 
 
 
 

TOČKA 9. 
INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 1. 

POLUGODIŠTE 2014. GODINE 
 Na klupe pred početak sjednice vijećnici su primili Informaciju o stanju sigurnosti na 
području Međimurske županije za 1. polugodište 2014. godine. Informaciju je Skupštini na 
raspravu uputio župan Međimurske županije. 
 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici Josipa Carović, Zdravko Holcinger, Nadica Jelaš i 
Zvonimir Siladi, te od strane predlagatelja Informacije Matija Posavec, župan i Krunoslav Gosarić, 
načelnik Policijske uprave međimurske. 
 

 
 

TOČKA 10. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA 

MEĐUŽUPANIJSKU SURADNJU 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o razrješenju člana i imenovanju 

članice Odbora za međužupanijsku suradnju. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i 
predložio ga je Skupštini na raspravu i donošenje. 
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Bez rasprave, jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočna vijećnika u vijećnici, donijeto je  

R J E Š E N J E 
o razrješenju člana i imenovanju članice Odbora za međužupanijsku suradnju. 

 
 
 

TOČKA 11. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA 

STATUT, POSLOVNIK I PROPISE 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o razrješenju člana i imenovanju 

članice Odbora za Statut, Poslovnik i propise. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i 
predložio ga je Skupštini na raspravu i donošenje. 

 
 
Bez rasprave, jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočna vijećnika u vijećnici, donijeto je  

R J E Š E N J E 
o razrješenju člana i imenovanju članice Odbora za Statut, Poslovnik i propise. 

 
 
 

TOČKA 12. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSKI 

RAZVOJ 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o razrješenju  i izboru člana 

Odbora za gospodarski razvoj. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i predložio ga je 
Skupštini na raspravu i donošenje. 

 
 

Bez rasprave, jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočna vijećnika u vijećnici, donijeto je  
R J E Š E N J E 

o razrješenju  i izboru člana Odbora za gospodarski razvoj. 
 
 
 
 

Sjednica Skupštine Međimurske županije završila je u 13,45 sati. 
 
 
 
             PROČELNICA                                                                            PREDSJEDNIK 
Upravno odjela za poslove Skupštine                                                  Županijske skupštine  
             i opće poslove 
           
           Doris Srnec,v.r.                                                                            Mladen Novak, v.r. 
 
 
 
 
 
NAPOMENA: 

- sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio zapis 
sa 8. sjednice Skupštine Međimurske županije i čuva se u Upravnom odjelu za poslove 
Skupštine i opće poslove. 

 
  
 


