
IZVOD IZ ZAPISNIKA  
 
 

sa 20. sjednice Skupštine Međimurske županije održane 7. srpnja 2016. godine, u velikoj 
vijećnici u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9,00 sati.  
 Sjednicu je pozivom broj KLASA: 021-05/16-03/4, URBROJ:2109/1-02-16-01 sazvao 
predsjednik Mladen Novak. 

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

bio nazočno 34 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, Mladen Horvat, Stanko Ivanović, Nadica 
Jelaš, Valentin Kočila, Dejan Kovač, Damir Kovačić, Petra Kovačić, Franjo Kravaršćan, Josip 
Lepen, Marjan Marciuš, Aleksandar Makovec, Nino Marđetko, Ivan Novak, Mladen Novak, Petar 
Novak, Dejan Oršoš, Željko Pavlic, Vladimir Peršić, Gordana Potočnjak, Željka Perhoć, mr.sc. 
Renato Slaviček, Zvonimir Siladi, Nikola Štampar, Mario Tomašek, Josip Toplek, mr.sc. Bruno 
Trstenjak, Dražen Vidović, Dragan Vurušić, Dean Žbulj i Ljiljana Žerjav.  

 
 
Na sjednici Županijske skupštine nisu bili nazočni Josipa Carović, Josip Dobranić, Josip 

Lepen, Ivan Novak, Dejan Oršoš, Gordana Potočnjak, mr.sc. Bruno Trstenjak i Dragan Vurušić. 
 
 
Sjednici su još bili nazočni Matija Posavec, župan, Zoran Vidović, zamjenik župana, 

Sandra Herman, zamjenica župana, Ljerka Cividini, ravnateljica Županijske uprave za ceste, 
pročelnici upravnih tijela Međimurske županije, Neda Šarić, samostalna upravna referentica i 
Đurđa Varga, stručna suradnica za poslove Skupštine i službeničke odnose. 

 
Prije početka same sjednice nazočnima se obratio Mladen Novak, predsjednik Skupštine. 

Nazočnima je pročitao priopćenje SDP-a Međimurske županije i SDP-a Općine Dekanovec kojim 
se najoštrije osuđuje isticanje simbola povezanih s ustaškim pokretom od strane pojedinaca u 
Dekanovcu.  
 
 Potom je predsjednik Skupštine dao na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice 
Županijske skupštine. 
 
 Jednoglasno (34 „za“), uz 34 nazočna vijećnika prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 19. 
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 Željka Pavlica zanimalo je kako će se riješiti pitanje subvencioniranja prijevoza 
učenika srednjih škola i idućoj školskoj godini, s obzirom na činjenicu da su u državnom 
proračunu sredstva smanjena za 158 milijuna kuna. 
 Drugo, vijećnik je predložio da se od Međimurje plina zatraži dodatno tumačenje odredbi 
Ugovora o opskrbi plinom, a koji su dostavljeni međimurskim domaćinstvima na potpis. 
 Na prvo pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan dok je na drugo pitanje 
zatraženi pisani odgovor od Međimurje plina. 
 
 Vijećnik Franjo Kravaršćan upoznao je nazočne s teškim uvjetima koji vladaju na trećem i 
četvrtom katu Doma za starije i nemoćne osobe u Čakovcu u kojima borave nepokretni i teže 
pokretni korisnici Doma, a o čemu je u svibnju mjesecu raspravljao Odbor za socijalnu skrb. 
Naime zbog starosti same zgrade koja ne posjeduje otpornost na današnje klimatske uvjete, 
posebno u ljetnim mjesecima život korisnicima Doma je gotovo neizdrživ. Prema stručnom 
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mišljenju projektantske tvrtke „Princon“ potrebno je izvesti cjelovitu energetsku obnovu zgrade. 
Kako to iziskuje velika novčana sredstva, projekt se treba prijaviti na natječaj Fonda za 
energetsku učinkovitost. Upravno vijeće Doma također je mišljenja da je potrebno izvršiti 
energetsku obnovu zgrade.  
 kao drugo vijećnika je zanimalo zašto nitko iz Međimurske županije nije sudjelovao na 
manifestaciji izvornog narodnog folklora, Đakovečki vezovi. 
 Na iznijeto od strane vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
 Vijećnica Marija Hertelendi se osvrnula na izjavu župana kojom osuđuje isticanje ustaških 
simbola od strane grupe osoba na jednoj privatnoj proslavi u Općini Dekanovec u povodu Dana 
državnosti, obrazloživši to činjenicom da su to branitelji koji dresove s natpisima „Za dom 
spremni“ posjeduju od devedesetih godina i koji su u njima do sada nastupali na brojnim 
nogometnim turnirima i proslavama. Vijećnica je bila mišljenja da je župan, prije nego je dao 
osudu takvog postupanja, trebao saslušati i objašnjenje samih sudionika te proslave. 
 Također vijećnica je rekla da još uvijek čeka ispriku zbog navoda vezanih za jednog 
dobitnika Nagrade „Zrinski“, a koje je iznijela na jednoj od sjednica Županijske skupštine i koji su 
se kasnije pokazali istinitima. 
 Na iznijeto od strane vijećnice očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
 Vijećnik Nino Marđetko pak je zatražio podatak o tome tko je sve zaposlen u Međimurskoj 
županiji.  
 Na pitanje vijećnika pripremit će se pisani odgovor za sljedeću sjednicu Županijske 
skupštine. 
 
 Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman u svojem je istupu iznio podatak da se od početka 
mandata župana smanjio broj nezaposlenih za preko tri tisuće osoba, a da se broj 
novozaposlenih povećao za preko tisuću osoba. Kako se javlja razlika od dvije tisuće osoba, 
vijećnika je zanimalo da li su se župan ili stručne službe Županije zanimali što se dogodilo s tih 
dvije tisuće osoba izbrisanih iz evidencija HZZ-a, Područne službe Čakovec.   
 Na pitanje vijećnika kratko se očitovao Matija Posavec, župan, dok će se potpuni odgovor 
na postavljeno pitanje zatražiti od HZZ-a, Područne službe Čakovec. 
 
 
 Ovime je aktualni sat završio te je predsjednik otvorio raspravu o predloženom dnevnom 
redu. 
 
 
  
 Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (34 „za“) za 20. sjednicu utvrdili slijedeći 
   

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje Dodatka I. Komisionom ugovoru 
o objedinjenom obračunskom vođenju transakcijskih računa – Notional cash pooling, uz 
mogućnost korištenja prekoračenja po poslovnom računu Međimurske županije. 

2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec o 
raspodjeli dobiti. 

3. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela viška prihoda poslovanja  Doma zdravlja 
Čakovec. 

4. Prijedlog odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za 
akademsku godinu 2015./2016. 

5. Prijedlog odluke o sufinanciranju nabave obveznih školskih udžbenika za školsku 
godinu 2016./2017. za učenike osnovnih škola s područja Međimurske županije. 

6. Prijedlog odluke o davanju zgrade u vlasništvu Međimurske županije na korištenje 
Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. 

7. Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana i I. izmjena i dopuna Godišnjeg plana 
građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu. 

8. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova Stručne komisije za ustanovljenje i 
izmjenu granica zajedničkih lovišta. 

9. Prijedlog odluke o određivanju Dana međimurskih branitelja. 
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10. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske 
službe spašavanja, Stanice Čakovec za 2016. godinu. 

11. Prijedlog rješenja o razrješenju članova i imenovanju članica Županijskog 
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. 

12. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članice Odbora za poljoprivredu i 
turizam. 

13. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarski razvoj. 
14. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zdravstvo. 
 

 
 
 Prešlo se raditi po točkama dnevnog reda. 

 
 
 

TOČKA 1. 
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje Dodatka I. Komisionom 

ugovoru o objedinjenom obračunskom vođenju transakcijskih računa – Notional cash 
pooling, uz mogućnost korištenja prekoračenja po poslovnom računu Međimurske 

županije 
Na klupe pred početak sjednice vijećnici su primili Prijedlog zaključka o davanju 

suglasnosti na sklapanje Dodatka I. Komisionom ugovoru o objedinjenom obračunskom vođenju 
transakcijskih računa – Notional cash pooling, uz mogućnost korištenja prekoračenja po 
poslovnom računu Međimurske županije. Predlagatelj je Skupštini na raspravu i donošenje uputio 
župan Međimurske županije. 

 
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu zaključka 

 
 Uvodno obrazloženje podnijela je Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i 
financije.  
 

U raspravi su sudjelovali vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman i Tatjana Horvat, voditeljica 
Odsjeka za proračun i financije. 

 
Nakon rasprave vijećnici su jednoglasno (34 „za“) uz 34 nazočna vijećnika u vijećnici 

donijeli  
Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na sklapanje Dodatka I. Komisionom ugovoru o objedinjenom 
obračunskom vođenju transakcijskih računa – Notional cash pooling, uz mogućnost prekoračenja 

po poslovnom računu Međimurske županije 
 
 

TOČKA 2. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec 

o raspodjeli dobiti 
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na 

Odluku Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec o raspodjeli dobiti. Prijedlog odluke Skupštini na 
raspravu i prihvaćanje dostavio je župan Međimurske županije. 

 
   
 Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Godišnjem izvještaju. 
 
  
 U raspravi su sudjelovali vijećnici Aleksandar Makovec, mr.sc. Franjo Cimerman i Matija 
Posavec, župan. 
 
 Vijećnik Aleksandar Makovec je u ime kluba vijećnika HDZ-HDS-a predložio da se u tekst 
odluke doda da će se sredstva koja se uplaćuju u Županijski proračun namijeniti za unapređenje i 
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poboljšanje zdravstvenog i ljekarničkog sustava na području Međimurske županije, kako je to 
navedeno u obrazloženju predmetne odluke. 
 
 Ovakav prijedlog vijećnika nije prihvatio Matija Posavec, župan. 
 
 
 Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (28 „za i 6 „suzdržanih“) uz 34 nazočna 
vijećnika u vijećnici donijela  

O D L U K U  
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec o raspodjeli dobiti 

 
 

TOČKA 3. 
Prijedlog odluke o raspodjeli dijela viška prihoda poslovanja Doma zdravlja Čakovec 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili ste Prijedlog odluke o raspodjeli dijela viška 
prihoda poslovanja Doma zdravlja Čakovec. Prijedlog odluke Skupštini na raspravu i prihvaćanje 
dostavio je župan Međimurske županije. 
 

 Odbor za proračun i financije bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 
 
 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici Aleksandar Makovec, Nadica Jelaš i Zdravko Holcinger 

te Matija Posavec, župan. 
 
Aleksandar Makovec je u ime kluba vijećnika HDZ-HDS-a predložio dopunu prijedloga 

odluke na način da se doda da će Županija sredstva koja povlači usmjeriti natrag u Dom zdravlja. 
 
Prijedlog vijećnika nije prihvatio Matija Posavec, župan. 
 
Nadica Jelaš je u ime kluba vijećnika SDP-HSU-MDS-a izrazila negodovanje s 

predmetnom odlukom. Naime klub vijećnika je bio mišljenja da zbog investicije izgradnje novog 
Doma zdravlja nije uputno povlačiti sredstva Domu, a posebno ne zbog činjenice da bi Županija 
ovime zatvorila svoj dug prema Domu zdravlja na ime koncesija.  

 
 
 Nakon rasprave, većinom glasova (27 „za“, 1 „protiv“ i 6 „suzdržana“), vijećnici su uz 34 
nazočna vijećnika donijeli  

O D L U K U  
o raspodjeli dijela viška prihoda poslovanja Doma zdravlja Čakovec 

 
 

TOČKA 4. 
Prijedlog odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima 

za akademsku godinu 2015./2016. 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o dodjeli jednokratne financijske 

potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2015./2016. Prijedlog odluke utvrdio je 
župan Međimurske županije i predložio je Skupštini na raspravu i donošenje. 

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

 
 
Kratko uvodno obrazloženje podnio je Branko Sušec, pročelnik Upravnog odjela za 

društvene djelatnosti.  
 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (34 „za“) uz 34 nazočna vijećnika donijeli 
O D L U K U  

o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2015./2016. 
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TOČKA 5. 
Prijedlog odluke o sufinanciranju nabave obveznih školskih udžbenika za školsku 

godinu 2016./2017. za učenike osnovnih škola s područja Međimurske županije 
  U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o sufinanciranju nabave 
obveznih školskih udžbenika za školsku godinu 2016./2017. za učenike osnovnih škola s 
područja Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i 
donošenje. 

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

 
 Kratko uvodno obrazloženje podnio je Branko Sušec, pročelnik Upravnog odjela za 
društvene djelatnosti.  
  
 U raspravi su sudjelovali vijećnici mr.sc. Franjo Cimerman, Dean Žbulj i Branko Sušec, 
pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 
 
 
 Nakon rasprave Skupština je jednoglasno (34 „za“) uz 34 nazočna vijećnika donijela  

O D L U K U  
o sufinanciranju nabave obveznih školskih udžbenika za školsku godinu 2016./2017. za učenika 

osnovnih škola s područja Međimurske županije 
 
 
 

TOČKA 6. 
Prijedlog odluke o davanju zgrade u vlasništvu Međimurske županije na korištenje 

Međimurskom veleučilištu u Čakovcu 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o davanju zgrade u vlasništvu 

Međimurske županije na korištenje Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. Prijedlog odluke utvrdio 
je župan i predložio je Skupštini na raspravu i donošenje. 
 
 

 Odbor za Statut, Poslovnik i propise bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 
 

 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Željko Pavlic, mr.sc. Franjo Cimerman i Matija Posavec, 

župan. 
 
 
Skupština je jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočna vijećnika u vijećnici, donijela 

O D L U K U  
o davanju zgrade u vlasništvu Međimurske županije na korištenje Međimurskom veleučilištu u 

Čakovcu 
 
 
 

TOČKA 7. 
Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana i I. izmjena i dopuna Godišnjeg plana 

građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana i 

I. izmjena i dopuna Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2016. 
godinu. Materijale Skupštini na raspravu i prihvaćanje uputio je župan Međimurske županije. 

 
 
Odbor za financije i proračun i Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukuturu 

bez primjedbi su raspravili o materijalima.  
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 Kratko uvodno obrazloženje podnijela je Ljerka Cividini, ravnateljica Županijske uprave za 
ceste Međimurske županije.  

 
 
Bez rasprave, jednoglasno (33 „za“), uz 33 trenutno nazočna vijećnika Skupština je 

donijela 
Z A K L J U Č A K 

o davanju pozitivnog mišljenja na I. izmjene i dopune Financijskog plana i I. izmjene i dopune 
Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu 

 
 
 

TOČKA 8. 
Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova Stručne komisije za ustanovljenje i 

izmjenu granica zajedničkih lovišta 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju 

članova Stručne komisije za ustanovljenje i izmjenu granica zajedničkih lovišta. Prijedlog 
odluke utvrdio je župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i prihvaćanje. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Mladen Horvat i Darko Radanović, privremeni pročelnik 
Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti. 

 
 
Vijećnik Mladen Horvat je u ime Kluba vijećnika SDP-HSU-MDS-a predložio da se u  

članku 2. kod točaka  4. i 5. napiše da članovi budu upravo predstavnici onih lovačkih društava 
koje imaju probleme oko granica zajedničkih lovišta. 

 
Darko Radanović, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti 

pojasnio je da su za sada pristigla samo dva zahtjeva ali da će ih biti još, te kako će ova stručna 
komisija zapravo biti nadležna za rješavanje svih zahtjeva s područja Međimurske županije. 

 
 
 
Skupština je  jednoglasno (33 „za“) uz 33 trenutno nazočna vijećnika, donijela  

O D L U K U  
o osnivanju i imenovanju članova Stručne komisije za ustanovljenje i izmjenu granica zajedničkih 

lovišta 
 
 
 

TOČKA 9. 
Prijedlog odluke o određivanju Dana međimurskih branitelja 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o određivanju Dana branitelja 
međimurske županije. Prijedlog odluke utvrdio je župan i predložio je Skupštini na raspravu i 
prihvaćanje. 

 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise bez primjedbi je razmotrio Prijedlog odluke. 
 
 
Matija Posavec, župan Međimurske županije podnio je amandman na Prijedlog odluke 

koji su vijećnici primili na klupe pred početak sjednice. Amandmanom se tražilo da se predložena 
odluka dopuni na način da se 17. rujna obilježava i kao Dan oslobođenja Međimurja 1991., a 
kojeg je i dodatno obrazložio vijećnicima. 
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 Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (34 „za“) uz 34 nazočna vijećnika donijela 
 

O D L U K U 
o određivanju Dana oslobođenja Međimurja 1991. i Dana međimurskih branitelja 

 
 
 

TOČKA 10. 
Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske 

službe spašavanja, Stanice Čakovec za 2016. godinu 
 U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog programa javnih potreba za 
obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Čakovec za 
2016. godinu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i prihvaćanje. 
 
 
 Kratko uvodno obrazloženje podnio je Zoran Vidović, zamjenik župana. 
 
 
 Bez rasprave, jednoglasno (34 „za“) uz 34 nazočnih vijećnika Skupština je donijela 

P R O G R A M 
javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice 

Čakovec za 2016. godinu 
 
 
 

TOČKA 11. 
Prijedlog rješenja o razrješenju članova i imenovanju članica Županijskog 

povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
U materijalima za sjednicu Skupštine vijećnici su primili Prijedlog rješenja o razrješenju 

članova i imenovanju članica Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i prihvaćanje. 

 
 
Bez rasprave, jednoglasno (34 „za“) uz 34 nazočna vijećnika Skupština je donijela 

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

elementarnih nepogoda 
 
 
 

TOČKA 12. 
Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članice Odbora za poljoprivredu i turizam 

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o razrješenju i 
imenovanju članice Odbora za poljoprivredu i turizam. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i 
imenovanja i predložio ga je Skupštini na raspravu i prihvaćanje. 

 
 
Bez rasprave, jednoglasno (34 „za“) Skupština je donijela  

R J E Š E N J E 
o razrješenju i imenovanju članice Odbora za poljoprivredu i turizam 
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TOČKA 13. 
Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarski razvoj 

U materijalima 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 prihvaćanje. 
 
 

Jednoglasno, bez rasprave (34 “za“) uz 34 nazočna vijećnika Skupština je donijela 
R J E Š E N J E 

o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarski razvoj 
 
 
 

TOČKA 14. 
Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zdravstvo 

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o razrješenju i 
imenovanju člana Odbora za zdravstvo. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i 
predložio ga je Skupštini na raspravu i prihvaćanje. 
 

 
Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (34 „za“) uz 34 nazočna vijećnika u vijećnici 

donijeli 
R J E Š E N J E 

o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zdravstvo 
 
 

 
 

 
Ovime je dnevni red bio iscrpljen te je predsjednik Skupštine zaključio sjednicu u 11,40 

sati. 
 

 
 
 
 
                                                                                                    PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
                                                                                        
                                                                                                           Mladen Novak, v.r. 
 
 
 
 
 
NAPOMENA: 

- sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio zapis 
sa 20. sjednice Skupštine Međimurske županije i čuva se u Upravnom odjelu za poslove 
Skupštine i opće poslove. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


