
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 22. sjednice Skupštine Međimurske županije održane 21. prosinca 2016. godine, u velikoj 
vijećnici u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9,00 sati. 

Sjednicu je pozivom broj KLASA: 021-05/16-03/2, 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 33 vijećnika (naknadno je evidentirano 34 vijećnika), pa Skupština može 
pravovaljano raspravljati i odlučivati. 

Sjednici su bili nazočni vijećnici Mladen Babić, Zlatko Bacinger, Dragutin Barlek, Branko 
Bukal, Josipa Carović , mr.sc. Franjo Cimerman, 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, Marjan Marciuš, Aleksandar Makovec, Nino 
Marđetko, Ivan Novak, Mladen Novak, Petar Novak, Željko Pavlic, Vladimir Peršić, Zvonimir Siladi, 
Nikola Štampar, Mario Tomašek, Josip Toplek, Dražen Vidović i Ljiljana Žerjav. 

Na sjednici Županijske skupštine nisu bili nazočni Josip Dobranić, Dejan Oršoš, Željka Perhoć, 
Gordana Potočnjak, mr.sc. Renato Slaviček, mr.sc. Bruno Trstenjak, Dragan Vurušić i Dean Žbulj. 

Sjednici su još bili nazočni Matija Posavec, župan, Zoran Vidović, zamjenik župana, Sandra 
Herman, zamjenica župana, Sandra Polanec Marinović, direktorica REDEA-e, Dragutin Trupković, 
tajnik Vatrogasne zajednice Međimurske županije, 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 21. sjednice Županijske 
skupštine. 

Jednoglasno (33 ,,za“), uz 33 nazočnog vijećnika prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 21. 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 Zvonimira Siladija zanimalo je zašto nema niti jednog projekta Međimurske 
županije u državnom proračunu RH za 2017. godinu. 

Na pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 

Vijećnika mr.sc. Franju Cimermana zanimalo je da li se župan odrekao politike štednje, s 
obzirom da se prema vijećnikovu mišljenju zadnjih godina povećava županijski dug te činjenice da se niti 
u Prijedlogu proračuna za 2017. godinu ne planira vraćanje duga. 

Na pitanje vijećnik odgovorio je Matija Posavec, župan. 

 ......... na sjednicu Županijske skupštine došao je vijećnik Josip Grivec te je na Skupštini nazočno 34 
vijećnika ....................  
 
 
 

Vijećnicu Nadicu Jelaš je zanimalo kada će s radom započeti interventna kardiologija u 
Županijskoj bolnici Čakovec te kada će Županija podmiriti dug Županijskoj bolnici Čakovec s naslova 
kredita od 9 milijuna kuna koji je Bolnica platila umjesto Županije. 

Na pitanje vijećnice odgovorio je Matija Posavec, župan. 



2 
 

Vijećnika Dragutina Glavinu zanimalo je što je bilo rečeno odnosno zaključeno na sastanku na 
kojem su bili nazočni svi župani i cijela Vlada Republike Hrvatske te je ujedno zamolio župana da pojasni 
amandmane koje su na prijedlog državnog proračuna podnijeli naši zastupnici. 

Na pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 

Vijećnika Željka Pavlica pak je zanimalo kakva je situacija u regionalnom centru za 
zbrinjavanje otpada ,,Piškornica“ te da li će taj projekt opstati odnosno zaživjeti. 

Na pitanje vijećnika odgovorio je Matija Posavec, župan. 

Ovime je aktualni sat završio pa je predsjednik Skupštine otvorio raspravu o predloženom 
dnevnom redu. 

Vijećnici su jednoglasno (34 ,,za“) za 22. sjednicu utvrdili slijedeći 

 

DNEVNI RED 

1. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. 
GODINU. 

2. PRIJEDLOG ODLUKE O PRODULJENJU VAŽENJA RAZVOJNE STRATEGIJE 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2011 .-2016. 

3. a) PRIJEDLOG PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU S 
PROJEKCIJOM PRORAČUNA ZA 2018.1 2019. GODINU. 

b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 
2017. GODINU. 

4. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO 
FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2017. 
GODINI. 

5. OČUVANJE ŽUPANIJSKOG STATUSA POLICIJSKE UPRAVE MEĐIMURSKE U NOVOJ 
TERITORIJANOJ I UNUTARNJOJ REORGANIZACIJI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA. 

6. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU 
FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE MEĐIMURSKA 
ŽUPANIJA OSNIVAČ I UČENIČKIH DOMOVA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI U 2016. GODINI. 

7. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 
2016. GODINU. 

8. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV 
CIVILNE ZAŠTITE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. 

9. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I PLANA PRIHODA I RASHODA VATROGASNE 
ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU. 

10. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA O PODRŠCI I PARTNERSTVU 
NA PROVEDBI PROJEKTA „MEĐIMURSKA ŽUPANIJA - PRIJATELJ DJECE“ 

11. PRIJEDLOG AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA KORUPCIJE U MEĐIMURSKOJ 
ŽUPANIJI ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2017. GODINE. 

12. PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD 
POŽARA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU. 

13. INFORMACIJA O PROJEKTIMA SUFINANCIRANIM SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE I 
DRUGIH MEĐUNARODNIH IZVORA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI. 

14. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA 
ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA ZA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. 
 

Prešlo se raditi po točkama dnevnog reda. 

TOČKA 1. 
Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Međimurske županije za 2016. godinu 
Uz poziv za sjednicu vijećnicu su primili Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Međimurske 

županije za 2016. godinu. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna utvrdio je župan i predložio ga je 
Skupštini na raspravu i donošenje. 
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Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu II. izmjena i dopuna 
Proračuna. 

U kratkoj raspravi su sudjelovali vijećnik Aleksandar Makovec i Tatjana Horvat, voditeljica 
Odsjka za proračun i financije. 

Nakon rasprave, većinom glasova (32 ,,za“ i 2 „suzdržana“) uz 34 nazočna vijećnika Skupština je 
donijela 

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

 
 

TOČKA 2. 
Prijedlog odluke o produljenju važenja Razvojne strategije Međimurske županije za razdoblje 

2011.-2016. 
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o produljenju važenja Razvojne 

strategije Međimurske županije za 2011.- 2016. godinu. Prijedlog odluke Skupštini na raspravu i 
donošenje dostavio je župan Međimurske županije. 

 
Odbor za Statut. Poslovnik o propise bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 
 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman, Sandra Polanec Marinović, 

direktorica REDEA-e i Matija Posavec, župan. 
 
 
Nakon rasprave vijećnici su jednoglasno (34 ,,za“) uz 34 nazočna vijećnika u vijećnici donijeli 

O D L U K U  
o produljenju važenja Razvojne strategije Međimurske županije za razdoblje 2011.2016. 

 
TOČKA 3. 

b) Prijedlog proračuna Međimurske županije za 2017. godinu s projekcijom Proračuna za 
2018. i 2019. godinu 
b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Međimurske županije za 2017. Godinu 
 
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili predmetne materijale. Materijale je utvrdio župan 

i predložio ih je Skupštini na raspravu i donošenje. 
 
Odbor za Financije i proračun bez primjedbi je raspravio o materijalima. 
 
 
Vijećnik Dragutin Glavina podnio je amandman na Prijedlog proračuna Međimurske županije 

za 2017. godinu i projekciju Proračuna za 2018. i 2019. godinu. Predloženim amandmanom vijećnik je 
zatražio da se u programu 1002 - Kapitalni izdaci, u stavci 1002K100004 - Kapitalne investicije 
Međimurske županije u 2017. godini doda nova aktivnost i to: „Izgradnja sportske dvorane Osnovne 
škole Draškovec - 100.000.00 kuna“ . Za taj iznos vijećnik je predložio da se smanje planirana sredstva za 
Osnovnu školu Vladimir Nazor Pribislavec. Pisani amandman vijećnika dostavljen je svima na klupe pred 
početak sjednice. 

 
Vijećnik Mladen Horvat u ime kluba vijećnika SDP-HSU-MDS-a podnio je 2 amandmana na 

Prijedlog proračuna MZ za 2017. godinu.  
Prvim amandmanom zatražio je da se za potrebe Vatrogasne zajednice osigura 700.000,00 kuna 

za 2017. godinu te isto tako i u projekciji Proračuna za 2018. i 2019. godinu. 
Drugim amandmanom predložio je da se u Programu 1010 - Socijalna zaštita predvidi nova 

Aktivnost PUČKA KUHINJA i za tu svrhu u 2017. godini osigura 200.000,00 kuna. U projekcijama 
Proračuna za 2018. i 2019. godinu za tu namjenu također je predložio osigurati po 200.000,00 kuna. 
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Opširno uvodno obrazloženje uz prezentaciju Prijedloga proračuna za 2017. godinu podnio je 

Matija Posavec, župan. 
 
 
Potom su podnositelji amandmana dodatno obrazložili podnijete amandmane. 

U ime Kluba vijećnika SDP-MDS-HSU amandman za Vatrogasnu zajednicu Međimurske 
županije povukao je vijećnik Mladen Horvat. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Željko Pavlic, Nadica Jelaš, Mladen Horvat, Josip Lepen, 
mr.sc. Franjo Cimerman i Mladen Novak, predsjednik Skupštine Međimurske županije. 

Matija Posavec, župan prihvatio je oba amandman te su isti postali sastavni dio Prijedloga 
proračuna. 

 
Potom se župan očitovao na pitanja i prijedloge iznijete od strane vijećnika na Prijedlog 

proračuna. 

Nakon rasprave Skupština je većinom glasova (30 „za i 2 ,,suzdržana“) uz 32 nazočna vijećnika u 
vijećnici donijela 

a) P R O R A Č U N  
Međimurske županije za 2017. godinu s Projekcijom proračuna za 2018. i 2019. godinu, korigiran za 

prihvaćene amandmane 

Jednoglasno (32 ,,za“) uz 32 nazočna vijećnika u vijećnici donijela 
b) O D L U K U 

o izvršavanju Proračuna Međimurske županije za 2017. Godinu 
 
 

TOČKA 4. 
Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka u 

Skupštini Međimurske županije u 2017. godini 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito 

financiranje političkih stranaka u Skupštini Međimurske županije u 2017. godini. Prijedlog odluke 
utvrdio je župan i predložio je Skupštini na raspravu i donošenje. 

 
Odbor za proračun i financije bez primjedbi je raspravio o materijalima. 
 
Bez rasprave Skupština je jednoglasno (32 ,,za“) uz 32 nazočna vijećnika u vijećnici donijela 

O D L U K U  
o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka u Skupštini Međimurske 

županije u 2017. Godini 
 
 

TOČKA 5. 
Očuvanje županijskog statusa Policijske uprave međimurske u novoj teritorijalnoj i unutarnjoj 

reorganizaciji Ministarstva unutarnjih poslova 
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili materijal pod nazivom „Očuvanje županijskog 

statusa Policijske uprave međimurske u novoj teritorijalnoj i unutarnjoj reorganizaciji Ministarstva 
unutarnjih poslova koji su za Skupštinu pripremili vijećnici Željko Pavlic i Zlatko Bacinger. 

 
 
Uvodno se nazočnima obratio vijećnik Željko Pavlic dodatno pojasnivši podnijeti prijedlog. 
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Na prijedlog vijećnika pozitivno se očitovao Matija Posavec, župan. 
 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnici mr.sc. Franjo Cimerman, Aleksandar Makovec, Zvonimir 

Siladi i Mladen Novak, predsjednik Skupštine. 
 
 
Nakon rasprave Skupština je jednoglasno (32 ,,za“) uz 32 nazočna vijećnika u vijećnici 

donijela 
Z A K L J U Č A K  

1. Skupština Međimurske županije ne podržava Smjernice za teritorijalnu i unutarnju 
reorganizaciju Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. 

2. Skupština Međimurske županije protivi se formalnom ukidanju Policijske uprave 
međimurske i ustrojavanju policijske postaje u Čakovcu za područje Međimurske županije. 

3. Uvažavajući sigurnosni aspekt te nisku stopu kriminaliteta na području Međimurske 
županije, predlaže se Ministarstvu da još jednom razmotri prijedlog o teritorijalnoj i 
unutarnjoj reorganizaciji Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. 

4. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije. 
 
 

TOČKA 6. 
Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

decentraliziranih funkcija srednjih škola kojima je Međimurska županija osnivač i učeničkih 
domova u Međimurskoj županiji u 2016. godini 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o kriterijima, 
mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola kojima je Međimurska županija 
osnivač i učeničkih domova u Međimurskoj županiji u 2016. godini. Prijedlog je utvrdio župan i predložio 
ga je Skupštini na raspravu i prihvaćanje. 

 
Odbor za financije i proračun i Odbor za prosvjetu, kulturu i sport bez primjedbi su raspravili o 

Prijedlogu. 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Aleksandar Makovec, Branko Sušec, pročelnik Upravnog 

odjela za društvene djelatnosti i Matija Posavec, župan. 
 
 
Skupština je nakon rasprave većinom glasova (27 ,,za“ i 1 „suzdržan) uz 28 nazočna vijećnika 

donijela 
IZMJENE I DOPUNE 

Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola kojima 
je Međimurska županija osnivač i učeničkih domova u Međimurskoj županiji u 2016. godini 

 
 

TOČKA 7. 
Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana nabave Međimurske županije za 2016. godinu 
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana nabave 

Međimurske županije za 2016. godinu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu 
i prihvaćenje. 

 
Odbor financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Plana 

nabave. 
 

Bez rasprave, jednoglasno (38 ,,za“) uz 28 nazočna vijećnika u vijećnici, donijeli 
I. IZMJENE I DOPUNE 

Plana nabave Međimurske županije za 2016. godinu 
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TOČKA 8. 

Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Međimurske 
županije 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je 
Skupštini na raspravu i prihvaćanje. 

  
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (28 ,,za“) uz 28 nazočna vijećnika u vijećnici donijela 

O D L U K U  
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Međimurske županije 

 
 

TOČKA 9. 
Prijedlog programa rada i Plana prihoda i rashoda Vatrogasne zajednice Međimurske županije 

za 2017. godinu 
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog programa rada i Plana prihoda i rashoda 

Vatrogasne zajednice Međimurske Županje za 2017. godinu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je 
Skupštini na raspravu i prihvaćanje. 

 
Odbor za financije i proračun raspravljajući o materijalu utvrdio je da je u Planu prihoda i rashoda 

Vatrogasne zajednice za 2017. godinu, kao prihod iz Proračuna Međimurske županije planirano 
880.000,00 kuna, dok je u Proračunu Međimurske županije za 2016. godinu, u Programu 1004 
Vatrogastvo i sigurnost u prometu na aktivnosti 1004A100002 za potrebe Vatrogasne zajednice planirano 
650.000,00 kuna. Stoga je Odbor donio jedan zaključak kojim je obvezao Vatrogasnu zajednicu da svoje 
prihode uskladi s Proračunom Međimurske županije za 2017. godinu. 

Vatrogasna zajednica postupila je po traženju Odbora te je vijećnicima na klupe, pred početak 
sjednice dostavljen novi Plan prihoda i rashoda za 2017. godinu, usklađen s Proračun Međimurske 
županije za 2017. godinu. 

 
 
Bez rasprave, jednoglasno (28 ,,za“) uz 28 nazočna vijećnika u vijećnici Skupština je donijela 

PROGRAM RADA I PLAN PRIHODA I RASHODA  
Vatrogasne zajednice Međimurske županije za 2017. godinu 

 
 

TOČKA 10. 
Prijedlog odluke o prihvaćanju Sporazuma o podršci i partnerstvu na provedbi projekta 

„Međimurska županija - prijatelj djece“ 
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o prihvaćanju Sporazuma o 

podršci i partnerstvu na provedbi projekta „Međimurska županija - prijatelj djece. Prijedlog je utvrdio 
župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i prihvaćanje. 

 
Bez rasprave, jednoglasno (28 ,,za“) uz 28 nazočna vijećnika u vijećnici Skupština je donijela 

O D L U K U  
o prihvaćanju Sporazuma o podršci i partnerstvu na provedbi projekta „Međimurska županija- 

prijatelj djece“ 
 
 

TOČKA 11. 
Prijedlog akcijskog plana suzbijanja korupcije u Međimurskoj županiji za razdoblje od 2015. do 

2017. godine 
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog akcijskog plana suzbijanja korupcije u 

Međimurskoj županiji za razdoblje od 2015. do 2017. godine. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je 
Skupštini na raspravu i donošenje. 

Bez rasprave, jednoglasno (28 ,,za“) uz 28 nazočna vijećnika Skupština je donijela 
AKCIJSKI PLAN 

suzbijanja korupcije u Međimurskoj županiji za razdoblje od 2015. do 2017. godine 



7 
 

              PREDJEDNIK  
        Županijske skupštine 
 
 Mladen Novak, dipl.ing. v.r. 
 
 

TOČKA 12. 
Prijedlog godišnjeg Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Međimurske 

županije za 2017. godinu 
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog godišnjeg Provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara za područje Međimurske županije za 2017. godinu. Prijedlog je utvrdio 
župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i prihvaćanje. 

 
 
Bez rasprave, jednoglasno (28 ,,za“) uz 28 nazočnih vijećnika Skupština je donijela 

PROVEDBENI PLAN 
o unapređenju zaštite od požara za područje Međimurske županije za 2017. godinu 

 
 

TOČKA 13. 
Informacija o projektima sufinanciranim sredstvima Europske unije i drugih međunarodnih 

izvora 
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Informaciju o projektima sufinanciranim 

sredstvima Europske unije i drugih međunarodnih izvora. Informaciju je Skupštini na raspravu uputio 
župan Međimurske županije. 

 
 
Informaciju je dodatno uz prezentaciju obrazložio Darko Radanović, pročelnik Upravnog 

odjela za gospodarske djelatnosti. 
 
 
O Informaciji se vijećnici nisu izjašnjavali. 

 
 

TOČKA 14. 
Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Antikorupcijskog povjerenstva za 

Međimursku županiju 
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana 

Antikorupcijskog povjerenstva za Međimursku županiju. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i 
imenovanja i predložio ga je Skupštini na raspravu i prihvaćanje. 

 
 
Bez rasprave, jednoglasno (27 ,,za“) uz 27 nazočnih vijećnika Skupština je donijela 

R J E Š E N J E  
o razrješenju i imenovanju člana Antikorupcijskog povjerenstva za Međimursku županiju 
 
 
 
Predsjednik Skupštine zaključio je sjednicu u 12,10 sati. 

 
 
              

 
     ZAPISNIK VODILA 

                      
              Đurđa Varga.v.r. 
 
 
NAPOMENA: 

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