
 
Na temelju 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 37. Poslovnika 
Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 
6/13 – pročišćeni tekst i 6/14), Skupština Međimurske županije je na ___ sjednici, održanoj 
_________ 2017. godine, donijela  
 
 
 

R J E Š E N J E 
o izboru i imenovanju predsjednika i članova 

Odbora za gospodarski razvoj 
 
 

I. 
 
 U Odbor za gospodarski razvoj iz redova vijećnika Skupštine Međimurske županije, 
bira se: 
 
- za predsjednika: 

 ŽELJKO KOFJAČ iz Macinca, Glavna ulica 14. 
 
- za člana: 

1. mr.sc. FRANJO CIMERMAN iz Nedelišća, Nova ulica 1. 
 
 

 
II. 

 
Iz redova javnih – stručnih djelatnika, za članove Odbora za gospodarski razvoj 

imenuju se: 
 

- za članove: 
2. VLADIMIR ČITUŠ iz Donje Dubrave, Dravska 24/a. 
3. JOSIP DOBRANIĆ iz Murskog Središća, Ulica Rade Končara 71. 
4. DANICA GLAD iz Palovca, Melinska 22. 

 
 

III. 
 

Stručne i administrativne poslove i radnje za Odbor obavlja Upravni odjel za poslove 
Skupštine i opće poslove. 
 
 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
 

 
KLASA: 302-01/13-07/12                                                                     PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-02-17-01 
Čakovec, __________2017.                                                            Mladen Novak, dipl.ing. 
 
 



 
O b r a z l o ž e n j e 

uz Prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova 
Odbora za gospodarski razvoj 

 
 Sukladno članku 46. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik 
Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst 6/14), Odbor za gospodarski 
razvoj prati odnose u gospodarstvu, poduzetništvu i obrtništvu te Skupštini daje prethodno 
mišljenje o poduzimanju mjera za razvoj gospodarstva u Međimurskoj županiji te razmatra 
odluke i druge akte iz tog područja. 
 
 Prijedloge kandidata za imenovanje predsjednika i članova Odbora za gospodarski 
razvoj dostavili su ovlašteni predlagatelji i u Odbor se predlažu: 
 

1. ŽELJKO KOFJAČ iz Macinca, Glavna ulica 14, (SDP) vijećnik Skupštine 
Međimurske županije, za predsjednika (prijedlog koalicije stranaka: 
Socijaldemokratska partija Hrvatske – Hrvatska seljačka stranka - Hrvatska stranka 
umirovljenika – Međimurski demokratski savez - Hrvatski laburisti – Stranka rada – 
Laburisti). 

2. mr.sc. Franjo Cimerman, Nedelišće, Nova ulica 1, (HDS) za člana, vijećnik 
Skupštine Međimurske županije (prijedlog Hrvatske demokratske zajednice). 

3. VLADIMIR ČITUŠ iz Donje Dubrave, Dravska 24/a, (HNS) za člana (prijedlog 
koalicije stranaka: Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati, Hrvatska socijalno 
– liberalna stranka i Narodna stranka – Reformisti). 

4. JOSIP DOBRANIĆ iz Murskog Središća, Ulica Rade Končara 71, (HSLS) za člana 
(prijedlog koalicije stranaka: Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati, Hrvatska 
socijalno – liberalna stranka i Narodna stranka – Reformisti). 

5. DANICA GLAD iz Palovca, Melinska 22, (SDP) za članicu (prijedlog koalicije 
stranaka: Socijaldemokratska partija Hrvatske – Hrvatska seljačka stranka - Hrvatska 
stranka umirovljenika – Međimurski demokratski savez Hrvatski laburisti – Stranka 
rada – Laburisti). 
 

   

 Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije na 1. sjednici, održanoj 
18. rujna  2017. godine razmatrao je prijedlog kandidata za imenovanje predsjednika i 
članova Odbora za gospodarski razvoj. 
 
 Nakon rasprave, Odbor je utvrdio Prijedlog rješenja o izboru i imenovanju 
predsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj, te predlaže Skupštini Međimurske 
županije da donese Rješenje kao u izreci. 
 

 
Čakovec, rujan 2017.g. 
 
                                                                                        ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA 
                                                                                    SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
                                                                                                      PREDSJEDNICA 
                                                                                                     
                                                                                     Bernarda Topolko, univ.spec. oec., v.r. 
 
 


