
 
 
 
 Na članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 
26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) i članka 2. Odluke o osnivanju Županijskog 
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda („Službeni glasnik Međimurske 
županije“ broj 20/10 i 16/14), Skupština Međimurske županije na __. sjednici, održanoj 
_____2016. godine, donijela je  
 
 
 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju članova i imenovanju članica Županijskog povjerenstva za procjenu 

šteta od elementarnih nepogoda 
 
 
 

Članak 1. 
 Dužnosti članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 16/14), s danom _________2016. 
godine razrješuju se: 
 

1. STJEPAN BARANAŠIĆ, dipl.ing.građ. iz Palovca, Mlinska 31. 
2. VJERAN VRBANEC, dipl.iur. iz Zasadbrega 107a. 

 
 
 

Članak 2. 
 Za članice Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, s 
danom _________2016. godine imenuju se: 
 

1. DANICA POŠTA, dipl.oec. iz Čakovca, Dravska 24. 
2. SLAVA HORVAT, dipl.ing.građ. iz Cirkovljana, Zdenci 35A. 

 

 

 

 
SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 
 
 
 
 
 

KLASA: 920-11/16-03/4                                                                    PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-02-16-01 
Čakovec, _________2016.                                                             Mladen Novak, dipl.ing. 

 
 

  
 
 
 
 
 



 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
uz Prijedlog rješenja razrješenju članova i imenovanju članica Županijskog 

povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
 
 
 Skupština Međimurske županije je na 11. sjednici, održanoj 18. prosinca 2014. 
godine imenovala predsjednicu i članove Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 16/14).  

Prema članku 2. Odluke, Županijsko povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana koje 
imenuje Županijska skupština, na vrijeme od četiri godine. 
 U Županijsko povjerenstvo u pravilu se imenuju službenici iz redova županijskih upravnih 
tijela Međimurske županije, a mogu se imenovati i vanjski stručni i drugi javni djelatnici. 
 

U Županijskog povjerenstvo imenovani su:  
- ELVIRA HERMAN, dipl. ing. agr. iz Mihovljana, I. G. Kovačića 9, za predsjednicu, 

zaposlena na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za poljoprivredu u Upravnom 
odjelu za gospodarske djelatnosti 

- STJEPAN BARANAŠIĆ, dipl. ing. građevinarstva iz Palovca, Melinska 32, za člana, 
tada pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 

- VJERAN VRBANEC, dipl. iur. iz Zasadbrega 107a, za člana, tada pomoćnik 
pročelnika Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove 

- TATJANA HORVAT iz Pribislavca, Franje Kuharića 30, za članicu, voditeljica Odsjeka 
za proračun i 30, za članicu; voditeljica Odsjeka za proračun  

- SUZANA PAJIĆ, dipl.ing.agr. iz Čakovca, Mihovljanska 32, za članicu – vanjska 
stručna suradnica, zaposlena na radnom mjestu više stručne savjetnice za ratarstvo u 
Poljoprivrednog savjetodavnoj službi – Podružnici Međimurske županije. 

 
Zbog odlaska Stjepana Baranašića i Vjerana Vrbanca iz Međimurske županije na 

nove dužnosti, potrebno je imenovati druge članove Povjerenstva za procjenu šteta. 
Predlaže se da to budu: 
- DANICA POŠTA, dipl.oec. iz Čakovca, Dravska 24, pomoćnica pročelnika i 

voditeljica Odsjeka za poljoprivredu i turizam u Upravnom odjelu za gospodarske 
djelatnosti  

- SLAVA HORVAT, dipl.ing.građ. iz Cirkovljana, Zdenci 35A, pomoćnica pročelnika 
i voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje u Upravnom odjelu za prostorno 
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. 

 
Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije, na 17. sjednici, 

održanoj 27.06.2016. godine razmatrao je narečeni prijedlog te je nakon rasprave, 
jednoglasno (5 glasa «za»“) utvrdio Prijedlog rješenja o razrješenju članova i imenovanju 
članica Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda i predlaže ga Skupštini 
Međimurske županije na raspravu i donošenje. 
 
 
Čakovec, lipanj 2016. 
 
 
                                                                                    ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA 
                                                                                 SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
                                                                                                   PREDSJEDNIK 
 
 
                                                                                                 Mr.sc. Renato Slaviček 
 
 


