
IZVOD IZ ZAPISNIKA  
 
 

sa 21. sjednice Skupštine Međimurske županije održane 6. listopada 2016. godine, u 
velikoj vijećnici u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9,00 sati.  
 Sjednicu je pozivom broj KLASA: 021-05/16-03/5, URBROJ:2109/1-02-16-01 sazvao 
predsjednik Mladen Novak. 

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

početku sjednice bilo nazočno 32 vijećnika (naknadno je evidentirano 33 vijećnika), pa 
Skupština može pravovaljano raspravljati i odlučivati.  

 
Sjednici su bili nazočni vijećnici Mladen Babić, Zlatko Bacinger, Dragutin Barlek, 

Branko Bukal, mr.sc. Franjo Cimerman, Josip Dobranić, Marija Frančić, Dragutin Glavina, 
Josip Grivec, Marija Hertelendi, Mladen Horvat, Stanko Ivanović, Nadica Jelaš, Valentin 
Kočila, Dejan Kovač, Damir Kovačić, Petra Kovačić, Franjo Kravaršćan, Marjan Marciuš, 
Aleksandar Makovec, Nino Marđetko, Ivan Novak, Mladen Novak, Petar Novak, Željko 
Pavlic, Vladimir Peršić, mr.sc. Renato Slaviček, Zvonimir Siladi, Nikola Štampar, Mario 
Tomašek, Dean Žbulj i Ljiljana Žerjav.  

 
 
Na sjednici Županijske skupštine nisu bili nazočni Josipa Carović, Zdravko Holcinger, 

Josip Lepen, Josip Toplek, Dejan Oršoš, Željka Perhoć, Gordana Potočnjak, mr.sc. Bruno 
Trstenjak, Dražen Vidović 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, 
dr.sc. Kristijan Posavec, voditelj projekta za provođenje mjera zaštite i sanacije u zonama 
izvorišta na području Međimurske županije, dr.sc. Božica Šorgić, voditejica projekta zaštite 
zraka u Međimurskoj županiji, Mirjana Pintar, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje, 
pročelnici upravnih tijela Međimurske županije, Neda Šarić, samostalna upravna referentica i 
Đurđa Varga, stručna suradnica za poslove Skupštine i službeničke odnose. 

 
 
 Predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice 
Županijske skupštine. 
 
 Jednoglasno (32 „za“), uz 32 nazočna vijećnika prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 20. 
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 Aleksandra Makovca je zanimalo kako je moguće graditi industrijsku 
zonu u blizini vodocrpilišta u Nedelišću, te koliko će koštati dodatne mjere zaštite 
vodocrpilišta od mogućeg zagađenja. Ujedno je pitao kako se industrijska zona uklapa u 
Program za provođenje zaštite i sanacije u zonama izvorišta o kojem će Skupština raspravljati 
na današnjoj sjednici. 



2 

 

 Pitanje vijećnika proslijeđeno je na odgovor Međimurskim vodama d.o.o. i Općini 
Nedelišće. 
 
 Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman, referirao se na pitanje postavljeno na prošloj 
sjednici Županijske skupštine, a koje se odnosilo na kretanje broja zaposlenih odnosno 
nezaposlenih osoba. Konkretno, vijećnika je zanimalo da li su se župan odnosno nadležne 
stručne službe zanimale gdje je nestalo gotovo 2000 osoba izbrisanih iz službenih evidencija 
HZZ-a. Također zanimalo ga je kako je moguće govoriti o smanjenju broja nezaposlenih 
osoba kada se zna da većina tih ljudi nije pronašla posao. 
 Na pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
 Drugo vijećnika je još zanimalo koliko je u proteklih godinu dana, po pojedinim 
općinama i gradovima napisano kazni za zapuštena zemljišta obrasla ambrozijom te da li se i 
na koji način poštuju odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu te Naredba o poduzimanju 
mjera obvezatnog uklanjanja ambrozije. 
 Upit s vijećnikovim pitanjem proslijeđen je svim jedinicama lokalna samouprave na 
području Međimurske županije. 
 
 Vijećnica Marija Hertelendi, u svojem istupu zatražila je javnu ispriku, s obzirom da 
je se prozvalo da ne govori istinu kada je na jednoj od prethodnih sjednica izjavila da je 
udruga HOS-a „Za dom spremni“ uredno registrirana. 
 
 Vijećnika Ivana Novaka zanimalo je da li će Županija nastaviti s financiranjem 
prijevoza romske djece iz Sitnica u dječji vrtić u Murskom Središću, s obzirom da fondacija 
REF više ne financira prijevoz romske djece. 
 Drugo  vijećnik je pitao da li će se na INA-inim plinskim postrojenjima u Međimurju 
zaposliti domaći radnici. 
 Na prvo pitanje pozitivno je odgovorio Branko Sušec, pročelnik Upravnog odjela za 
društvene djelatnosti, a na drugo pitanje se očitovao Matija Posavec, župan. 
  
 
 Vijećnici su jednoglasno (32 „za“) za 21. sjednicu utvrdili slijedeći 
   

DNEVNI RED 
 

1. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU. 

2. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 
2016. GODINU. 

3. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01. 
SIJEČNJA  - 30. LIPNJA 2016. GODINE. 

4. a) FINANCIJSKI PLAN I GODIŠNJI PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA 
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2017. GODINU. 

b) PROJEKCIJA PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE ZA 2018. I 2019. GODINU. 

5. INFORMACIJA O STANJU I KRETANJIMA MEĐIMURSKOG GOSPODARSTVA  U 
2015. GODINI. 

6. PRIJEDLOG PROGRAMA ZAŠTITE ZRAKA, OZONSKOG SLOJA, UBLAŽAVANJA 
KLIMATSKIH PROMJENA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE. 

7. PRIJEDLOG PROGRAMA ZA PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE I SANACIJE U 
ZONAMA IZVORIŠTA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. 

8. PRIJEDLOG I. IZMJENA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE 
DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOG IMOVINI 
OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2016. GODINI. 
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9. PRIJEDLOG I. IZMJENA PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE 
TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA OSNOVNE ŠKOLE KOJIMA JE OSNIVAČ 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2016. GODINI. 

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJA MEĐIMURSKE PRIRODE 
– JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTITU PRIRODE. 

11. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA MUZEJA MEĐIMURJA 
ČAKOVEC. 

12. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU VRŠITELJICE DUŽNOSTI RAVNATELJA 
MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC. 

13. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA 
MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“. 

14. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVITELJA MEĐIMURSKE 
ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“. 

 
 

 Prešlo se raditi po točkama dnevnog reda. 
 
 
 

………..na sjednicu Skupštine došao je vijećnik Josip Lepen te je sjednici nazočno ukupno 33 
vijećnika……………… 
 
 

 
TOČKA 1. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2016. godinu 
Uz poziv za sjednicu vijećnicu su primili Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Međimurske županije za 2016. godinu. Polugodišnji izvještaj je utvrdio župan i predložio ga 
je Skupštini na raspravu i donošenje. 

 
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Polugodišnjem izvještaju. 

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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2016. godinu 

 
 
 

TOČKA 2. 
Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Međimurske županije za 2016. godinu 

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna 
Međimurske županije za 2016. godinu. Prijedlog I. izmjena i dopuna Skupštini na raspravu i 
donošenje dostavio je župan Međimurske županije. 
 

Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu I. izmjena i 
dopuna Proračuna Međimurske županije. 

 
 
Uvodno obrazloženje podnio je Matija Posavec, župan. 
 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Aleksandar Makovec, mr.sc. Franjo Cimerman i 

Mladen Horvat, dok je na pitanja vijećnika odgovarao Matija Posavec, župan 
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Nakon rasprave vijećnici su jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočna vijećnika u vijećnici 
donijeli  

I. IZMJENE I DOPUNE 
Proračuna Međimurske županije za 2016. godinu 

 
 
 

TOČKA 3. 
Izvješće o radu župana Međimurske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 

2016. godine 
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu župana Međimurske 

županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine. Izvješće je Skupštini na 
raspravu i prihvaćanje uputio župan Međimurske županije. 

 
 

 U raspravi su sudjelovali vijećnici Nino Marđetko i Zvonimir Siladi te Matija Posavec, 
župan. 
 
 Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (26 „za i 7 „suzdržanih“) uz 33 
nazočna vijećnika u vijećnici donijela  

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu župana Međimurske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2016. godine 
 
 
 

TOČKA 4. 
a) Financijski plan i Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih 

cesta za 2017. godinu 
b) Projekcija proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 

2018. i 2019. godinu 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Financijski plan i Godišnji plan održavanja 

cesta za 2017. godinu te Projekciju proračuna Županijske uprave za ceste za 2018. i 2019. 
godinu. 

Materijale je Skupštini na raspravu i prihvaćanje dostavio župan Međimurske 
županije. 
 
 

 Odbor za proračun i financije i Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu 
infrastrukturu bez primjedbi su raspravili o materijali. 

 
 
 Uvodno se nazočnima obratila Ljerka Cividini, ravnateljica Županijske uprave za 

ceste. 
 
 
U raspravi su sudjelovali mr.sc. Franjo Cimerman i Ljerka Cividini, ravnateljica 

Županijske uprave za ceste. 
 
 
Nakon rasprave Skupština je jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočna vijećnika donijela: 
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a) Z A K L J U Č A K 
o davanju pozitivnog mišljenja na Financijski plan i Godišnji plan održavanja i građenja 

županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu 
 

b) Z A K L J U Č A K 
o davanju pozitivnog mišljenja na Projekciju proračuna Županijske uprave za ceste za 2018. i 

2019. godinu  

 
 

TOČKA 5. 
Informacija o stanju i kretanjima međimurskog gospodarstva u 2015. godini 

  U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Informaciju o stanju i kretanjima 
međimurskog gospodarstva u 2015. godini. Informaciju Skupštini na raspravu predložio je 
župan Međimurske županije. 
 
 

Odbor za gospodarski razvoj je bez primjedbi raspravio o Informaciji. 
 
 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici Nadica Jelaš, Željko Pavlic, mr.sc. Franjo 
Cimerman, Darko Radanović, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarske 
djelatnosti i Matija Posavec, župan. 
 
 O Informaciji se nije glasovalo. 
 
 
 

TOČKA 6. 
Prijedlog programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i 

prilagodbe klimatskim promjenama Međimurske županije 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog programa zaštite zraka, ozonskog 

sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Međimurske 
županije. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i prihvaćanje. 

 
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu. 
 

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

O D L U K U  
o donošenju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i 

prilagodbe klimatskim promjenama Međimurske županije 
 
 
 

TOČKA 7. 
Prijedlog programa za provođenje mjera zaštite i sanacije u zonama izvorišta na 

području Međimurske županije 
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog programa za provođenje 

mjera zaštite i sanacije u zonama izvorišta na području Međimurske županije. Prijedlog je 
utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i prihvaćenje. 
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Odbor prostorno uređenje i zaštitu okoliša raspravljajući o Prijedlogu programa donio 

je jedan zaključak prema kojem predlaže da se financiranje prelaska s intenzivne na ekološku 
poljoprivredu ne stavlja samo na teret vlasnika zemljišta nego i na teret Državnog proračuna, 
proračuna Međimurske županije, gradova i općina i Međimurskih voda d.o.o.  

 
 Ovakav prijedlog prihvatio je Matija Posavec, župan. 
 
 
  

U raspravi su sudjelovali vijećnici Zlatko Bacinger, Zvonimir Siladi i Mladen Horvat 
te Matija Posavec, župan. 
 
 
 Potom su vijećnici jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočna vijećnika u vijećnici, donijeli 

O D L U K U  
o donošenju Programa za provođenje mjera zaštite i sanacije izvorišta na području 

Međimurske županije 
 
 

 
TOČKA 8. 

Prijedlog I. izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 
ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska 

županija 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana rashoda 

za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 
osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2016. godini. Prijedlog je utvrdio 
župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i prihvaćanje. 

 
 
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 
 

 
 U raspravi su sudjelovali vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman i Matija Posavec, župan. 
 
 Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (33 „za“) uz 33  nazočna vijećnika u 
vijećnici donijela 

I. IZMJENE PLANA RASHODA 
za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 

osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2016. godini 
 
 
 
 

TOČKA 9.  
Prijedlog I. izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja za osnovne škole kojima je osnivač Međimurska županija u 2016. godini 
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana 

rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za osnovne škole 
kojima je osnivač Međimurska županija u 2016. godini. Prijedlog odluke utvrdio je župan i 
predlažio je Skupštini na raspravu i prihvaćanje. 
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Odbor za prosvjetu, kulturu i sport bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 
 
 
Jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočna vijećnika, bez rasprave vijećnici su donijeli 

I. IZMJENE PLANA RASHODA 
za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za osnovne škole kojima je 

osnivač Međimurska županija u 2016. godini 
 
 

 
TOČKA 10. 

Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Međimurske prirode – Javne ustanove za 
zaštitu prirode 

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o imenovanju 
ravnatelja Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode. 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 Skupština je donijela 

R J E Š E N J E 
o imenovanju ravnatelja Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode 

 
 
 

TOČKA 11. 
Prijedlog rješenja o razrješenju ravnatelja Muzeja Međimurja Čakovec 

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o razrješenju 
ravnatelja Muzeja Međimurja Čakovec. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i 
predložio ga je Skupštini na raspravu i prihvaćanje. 

 
 
Nazočnima se kratko obratio Matija Posavec, župan. 
 
Bez rasprave, jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočna vijećnika Skupština je donijela 

R J E Š E N J E 
o razrješenju ravnatelja Muzeja Međimurja Čakovec 

 
 
 

TOČKA 12. 
Prijedlog rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Muzeja Međimurja 

Čakovec 
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o imenovanju 

vršiteljice dužnosti ravnatelja Muzeja Međimurja Čakovec. Prijedlog je utvrdio Odbor za 
izbor i imenovanja i predložio ga je Skupštini na raspravu i prihvaćanje. 

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

R J E Š E N J E 
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Muzeja Međimurja Čakovec 
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TOČKA 13. 

Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Međimurske zaklade 
solidarnosti „Katruža“ 

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o imenovanju 
Upravnog odbora Međimurske zaklade solidarnosti „Katruža“. Prijedlog je utvrdio Odbor za 
izbor i imenovanja i predložio ga je Skupštini na raspravu i prihvaćanje. 
 

Bez rasprave, jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočna vijećnika Skupština je donijela 
R J E Š E N J E 

o imenovanju članova Upravnog odbora Međimurske zaklade solidarnosti „Katruža“ 
 

 
TOČKA 14. 

Prijedlog rješenja o imenovanju upravitelja Međimurske zaklade solidarnosti 
„Katruža“ 

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o imenovanju 
upravitelja Međimurske zaklade solidarnosti „Katruža“. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i 
imenovanja i predložio ga je Skupštini na raspravu i prihvaćanje. 
 

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

R J E Š E N J E 
o imenovanju upravitelja Međimurske zaklade solidarnosti „Katruža“ 

 

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

11,00 sati. 
 

 
 
 
                                                                                                               PREDSJEDNIK 
 
                                                                                                       Mladen Novak, dipl.ing.,v.r. 
              
 
NAPOMENA: 

- sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio 
zapis sa 21. sjednice Skupštine Međimurske županije i čuva se u Upravnom odjelu 
za poslove Skupštine i opće poslove. 

 
 
 
 
 
 
 
  


