
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

sa 3. sjednice Skupštine Međimurske županije, održane 14. prosinca 2017. godine, u 
velikoj vijećnici u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9,00 sati. 

 
 Sjednicu je pozivom KLASA: 021-05/17-03/13, URBROJ: 2109/1-02-17-01, sazvao 
predsjednik Mladen Novak. 
 
 Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Međimurske županije i utvrdio da je na sjednici 
bilo nazočno 38 vijećnika. 
 
 Sjednici su bili nazočni vijećnici: Ivica Baksa, Boška Ban Vlahek, Borka Bunjac, mr.sc. 
Franjo Cimerman, Mladen Čonka, Marija Frančić, Dragutin Glavina, Tamara Hrelja, Darko Horvat, 
Nenad Hranilović, Višnja Ivačić, Valentin Kočila, Željko Kofjač, Ljubomir Kolarek, Nadica Lovrec, 
Antun Marodi, Mihaela Martinčić, Slađan Mihoci, Zdravko Mlinarić, Alojz Nestić, Dijana Novak, 
Mladen Novak, Petar Novak, Matjaš Oršuš, Željko Pavlic, Vladimir Peršić, Petra Podravec, Josip 
Puklavec, Snježana Sabolek, Ivančica Somođi, Dražen Srpak, Siniša Šalamon, Zvonimir Taradi, 
Bernarda Topolko, Marijan Varga, Ervin Vičević, Dražen Vidović i Matija Žugec. 
 
 Na sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Goran Kozjak, Franjo Makovec, Marina Orehovec i 
Nino Vrhar. 
 
 Sjednici su još bili nazočni: Matija Posavec, župan, Sandra Herman, zamjenica župana, 
Josip Grivec, zamjenik župana, Neda Šarić, pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i 
opće poslove, Goran Gotal, privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove župana, Darko 
Radanović, pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, Stjepan Lacković, pročelnik 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Branko Sušec, pročelnik 
Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i 
financije, Ljerka Cividini, ravnateljica Županijske uprave za ceste, Sandra Polanec Marinović, 
direktorica REDEA-e, Ana Kralj, zamjenica direktorice REDEA-e, dr. Neda Telišman Košuta i dr. 
Neven Ivandić, predstavnici Instituta za turizam, Mihaela Juranić, predstavnica Piškornice d.o.o., 
Ivica Perhoč, član nadzornog odbora Piškornice d.o.o. i Nikola Mesarić, tajnik Vatrogasne 
zajednice Međimurske županije. 
 
 Predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Skupštine 
Međimurske županije. 
 
 Jednoglasno (38 „za“), vijećnici su prihvatili Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Skupštine 
Međimurske županije. 
 
 Sukladno članku 110. Poslovnika Skupštine vijećnici su održali 
 

A k t u  a l n i s a t 
 

Vijećnik Dražen Srpak – pitao je da li je moguće da se na jednu od idućih sjednica 
Kolegija načelnika i gradonačelnika uvrsti točka kupnje gastroskopa za potrebe pedijatrije 
Županijske bolnice Čakovec. 

Drugo pitanje odnosilo se na manjak radne snage te je naglasio da treba hitno djelovati 
po tom pitanju sinergijom lokalne i područne samouprave, gospodarstva, obrtništva i školstva. 
Vijećnika je zanimalo hoće li se i ova tema uvrstiti na dnevni red Kolegija načelnika i 
gradonačelnika. Ujedno je predložio da se održi tematski kolegij na tu temu. 

Na oba pitanja vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
 

Vijećnik Željko Pavlic – istaknuo je zabrinutost zbog mulja koji se iz zagrebačkog 
pročistača dovozi na međimurska polja i pitao hoće li Međimurska županija pronaći način da ne 
dopusti odlaganje opasnog otpada u Međimurje, kako bi Međimurje ostalo ili postalo zona nulte 
tolerancije na zagađenje okoliša. 
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Na pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
Vijećnik Ervin Vičević – pitao je koliko je ugovora za obavljanje katastarsko geodetskih 

poslova s obnovom i osnivanjem novih zemljišnih knjiga zaključeno na području Međimurske 
županije? Koliko je katastarskih općina i katastarskih čestica tim ugovorom obuhvaćeno i koliko je 
novca isplaćeno pojedinim izvođačima radova? Ujedno ga je zanimalo što će se poduzeti da se 
prestane s nezakonitim radnjama i protupravno isplaćena sredstva izvođačima radova vrate u 
gradske i općinske proračune. 

Drugo pitanje odnosilo se na izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske 
županije. Vijećnik se pozvao na dopis Međimurske županije od 15. ožujka 2016. godine kojim je 
tražena „Dostava zahtjeva za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije“. 
S obzirom da je INA d.d. dostavila sve traženo, zahtjev INA-e d.d. još uvijek nije riješen, a prema 
saznanjima sve stoji zbog  izrade Strateške studije utjecaja na okoliš. Vijećnika je zanimalo tko je 
odgovoran za zastoj i kada se planira ispuniti zahtjev poduzeća INA d.d.? 
  Vijećnik je zatražio pisani odgovor na oba pitanja. 
 

Vijećnica Borka Bunjac – postavila je dva pitanja.  
Prvo, zašto Međimurska županija ne bi dobila dio profita koji je tvrtka Piškornica d.o.o. 

ostvarila prošle godine. 
Drugo,  vijećnicu je zanimalo kako se kontrolira rad u tvrtki Piškornica d.o.o. te kako je 

moguće da se nije znalo za isplaćeni bonus koji je dobio bivši direktor, Mladen Jozinović. 
 Na oba pitanja vijećnice očitovao se Matija Posavec, župan. 
 

Vijećnik Vladimir Peršić – istaknuo je kako je čuo da će se na prostorima bivše vojarne 
formirati Škola za specijalnu policiju pa ga je zanimalo je li to istina, kao i gdje će i kada biti 
formirana i u kojem svojstvu. 
 Na pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
 

Vijećnica Višnja Ivačić – pitala je da li su u državnom proračunu osigurana sredstva za 
nastavak izgradnje osnovne škole u Pribislavcu. 
 Na pitanje vijećnice očitovao se Matija Posavec, župan. 
 

Vijećnicu Snježanu Sabolek – zanimalo je u kojoj je fazi rekonstrukcija nadvožnjaka u 
Čakovcu.  

Na pitanje vijećnice očitovao se Matija Posavec, župan, a Mladen Novak, predsjednik 
Skupštine predložio je da se od grada Čakovca zatraži odgovor na pitanje. 
 

Vijećnik Antun Marodi – županu je spočitnuo da su mnogi razočarani jer nije prihvatio 
ponuđeno mjesto ministra u Vladi te da zbog toga međimurski projekti nisu uvršteni u Proračun 
Republike Hrvatske te pritom rekao da je zaslužan HDZ za projekte u Međimurju. 

Drugo, vijećnik je pisanim putem zatražio točan broj koliko se mladih iselilo iz Međimurja u 
proteklih osam godina te koliko i koje su visokoproduktivne firme dovedene u Međimurje koje bi 
zapošljavale mlade visokoobrazovane ljude. 

Na prvo pitanje vijećnika na samoj sjednici očitovao se Matija Posavec, župan, a na drugo 
pitanje vijećnik će dobiti pisani odgovor. 

 
Vijećnik Nenad Hranilović – pitao je da li se razmišlja o poticajnim mjerama s ciljem 

zadržavanja liječnika u našem obrazovnom sustavu. 
Na pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
Vijećnik Petar Novak – pitao je da li je moguće zamijeniti putokaz kod Preloga u smjeru 

Donja Dubrava – Varaždin, obzirom da je isti izrešetan s metcima. 
Na pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
Vijećnik Matjaš Oršuš – postavio je pitanje s prošle sjednice Skupštine vezano uz rad i 

funkcioniranje Vijeća romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji. Dodatno vijećnik je 
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zatražio da mu se dostavi Izvješće o radu Vijeća, Financijska izvješća te svi doneseni akti u korist 
Vijeća unatrag dvije godine. 

Drugo, vijećnik je pitao što Međimurska županija poduzima po pitanju zapošljavanja  
romske nacionalne manjine.  

Na oba pitanja vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
Vijećnik Matija Žugec – referirao se na pitanje s prošle sjednice Skupštine te je pitao 

koliko točno župan  (Međimurska županija) izdvaja financijska sredstva posebno za svaki medij s 
kojim surađuje te koliko stoji njegov PR tim mjesečno žitelje Međimurske županije. 

Drugo pitanje odnosilo se na dovoz mulja na međimurska polja. Naime, vijećnik je iznio 
da se medijskim natpisima o dovozu mulja znatno naštetilo međimurskim poljoprivrednicima i 
plasmanu njihovih proizvoda te ga je zanimalo tko će nadoknatiti štetu poljoprivrednicima? 

Na oba pitanja vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
 

Vijećnica Ivančica Somođi – također se dotakla teme mulja s naglaskom da se širi 
nepotrebni strah u javnosti i blate naši poljoprivrednici, a zanimalo ju je koliko je Međimurska 
županija, u posljednih godinu dana zaključno do prosinca 2017. godine, potrošila za analizu 
kvalitete tla. 

Na pitanje vijećnice očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
 Vijećnik Josip Puklavec – istaknuo je zadovoljstvo predloženim stavkama u Proračunu 
vezanima za sport, no naglasio je kako neke sportske udruge ne posluju transparentno. Zanimalo 
ga je tko kontrolira rad sportskih udruga i na koji  način se vrši kontrola? Što se poduzima protiv 
odgovornih osoba koje ne rade sukladno pozitivnim zakonskim propisima te koliko je udruga 
sankcionirano i brisano  iz registra u 2016. godini? Vijećnik je zatražio pisani odgovor. 
 Na pitanje vijećnika zatražen je odgovor od Ureda državne uprave, a na samoj sjednici   
očitovao se  i Matija Posavec, župan. 
 

Vijećnica Dijana Novak – nadovezala se na pitanje odlaska liječnika, te se dotaknula 
teme narušenih međuljudskih odnosa i nezadovoljstva djelatnika usmjerenog na ravnatelja dr. 
Roberta Grudića. Zanimalo ju je da li je župan upoznat sa situacijom u Županijskoj bolnici? Ako 
je, što se poduzuma u svezi toga i koliko to nezadovoljstvo mogu osjetiti pacijenti? 

Na pitanje vijećnice očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman – pohvalio je prijedlog izgradnje nove osnovne škole u 

Trnovcu, pokraj naselja Parag te je pitao da li je taj prijedlog uključen u Proračun? Nadalje, 
vijećnik je istaknuo da bi otvaranje škole u Trnovcu direktno rasteretilo školu u Macincu, ali i školu 
u Nedelišću, jer bi se velik broj djece iz Macinca, Gornjeg Hrašćana, Črečana i Trnovca ponovno 
vratio u matičnu školu Macinec. Ovakva nova situacija sigurno mijenja računicu broja djece oko 
nove škole u Nedelišću, pa ga je interesiralo da li je izglednija rekonstrukcija postojeće škole u 
Nedelišću (uz novu u Trnovcu) ili izgradnja nove škole i u Nedelišću i kakvi su prioriteti između 
ova tri rješenja. 

Drugo vijećnik se osvrnuo na nedavno održani skup poduzetnika u Nedelišću gdje se 
raspravljalo o problematici MESAP-a, na kojem je bilo prijedloga da se MESAP pretvori u 
poduzetnički inkubator šireg tipa. Vijećnik je predložio da se napravi kratka studija izvodljivosti i 
procjena troškova te da se provede šira rasprava o ovakvom ili potpuno drugačijem rješenju za 
MESAP. 
 Na iznijeto od strane vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
 Po završetku aktualnog sata sukladno članku 100. Poslovnika Skupštine Međimurske 
županije predsjednik Skupštine predložio je da se dnevni red dopuni s tri točke, na način da se 
iza točke 16. dodaju točke:  

17. Prijedlog izmjena i dopuna plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg 
investicijskog održavanja za osnovne škole kojima je osnivač Međimurska županija u 2017. 
godini. 

18. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova Koordinacijske radne skupine. 
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19. Prijedlog zaključka o utvrđivanju kandidata za imenovanja sudaca porotnika 
Županijskog suda u Varaždinu. 

Time bi postojeća točka 17. postala točka 20. i tako redom sve do zadnje točke. 
 
Bez rasprave, Skupština  je jednoglasno (38 „za“) prihvatila dopunu dnevnog reda. 
 
Potom je predsjednik Skupštine dao na prihvaćanje dnevni red u cjelini. 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (38 „za“), za 3. sjednicu Skupštine utvrdila 

sljedeći dnevni red: 
 
1.) POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU. 
2.) PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 

2017. GODINU. 
3.) PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE DO 2020. GODINE. 
4.) PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU MASTER PLANA RAZVOJA TURIZMA 

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020. GODINE. 
5.) a) PRIJEDLOG PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I 

PROJEKCIJA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. I 2020. GODINU. 
       b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU.  
6.) PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU I PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU 

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE „POSLOVNI PARK 
MEĐIMURJE“ (k.o. Čakovec, 1729/15). 

7.) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA „PIŠKORNICA“ D.O.O. ZA 2016. 
GODINU. 

8.) PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I II. IZMJENA I 
DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH 
CESTA ZA 2017. GODINU. 

9.) PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I PLANA PRIHODA I RASHODA VATROGASNE 
ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU. 

10.) PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE REDOVITE 
DJELATNOSTI HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICA ČAKOVEC ZA 2018. 
GODINU. 

11.) a) IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU. 

       b) PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE 
OD POŽARA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU. 

12.) a) PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O PROVJERI FORMALNIH UVJETA I POPIS VAŽEĆIH 
KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA MLADIH 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. 

      b) IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. 
13.) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA 

OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE I SLUŽBI ZA UNUTARNJU REVIZIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. 

14.) a) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI NAKNADE 
PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. 

      b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O VISINI NAKNADA VIJEĆNICIMA 
SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I ČLANOVIMA STALNIH RADNIH TIJELA SKUPŠTINE. 

15.) PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU. 

16.) PRIJEDLOG PROGRAMA RADA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ZA 2018. GODINU. 
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17.) PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I 
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA OSNOVNE ŠKOLE KOJIMA JE 
OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJE U 2017. GODINI. 

18.) PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA 
KOORDINACIJSKE RADNE SKUPINE. 

19.) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UTVRĐIVANJU KANDIDATA ZA IMENOVANJE 
SUDACA POROTNIKA ŽUPANIJSKOG SUDA U VARAŽDINU. 

20.) INFORMACIJA O ZAVRŠETKU SUDSKOG SPORA SA SREDNJOM ŠKOLOM 
ČAKOVEC. 

21.) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA 
ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI. 

22.) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANICA 
POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. 

 
Prešlo se raditi po točkama dnevnog reda. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise raspravio je o svim točkama dnevnog reda. Odbor je 

u svezi točke 7. „Godišnje izvješće o radu društva „Piškornica“ d.o.o. za 2016. godinu“ donio 
Zaključak. 

Na ostale točke dnevnog reda Odbor nije imao primjedbi ni prijedloga. 
 
 

TOČKA 1. 
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

ZA 2017. GODINU. 
 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Međimurske županije za 2017. godinu 
vijećnici su primili uz poziv za 2. sjednicu. S obzirom da je na 2. sjednici Skupštine utvrđeno da 
uz Polugodišnji izvještaj nedostaje Plan razvojnih programa vijećnicima je uz poziv za 3. sjednicu 
isti dostavljen. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga Skupštini na raspravu i usvajanje. 

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

izvršenju proračuna za 2017. godinu. 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (38 „za“) donijela 
 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
 o izvršenju proračuna Međimurske županije za 2017. godinu. 

 
 

TOČKA 2. 
PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 

2017. GODINU. 
 
Prijedlog II. izmjena i dopuna proračuna Međimurske županije za 2017. godinu vijećnici 

su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga Skupštini na 
raspravu i usvajanje. 

 
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu II. izmjena i dopuna 

proračuna Međimurske županije za 2017. godinu. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je Matija Posavec, župan. 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnica Boška Ban Vlahek, Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka 

za proračun i financije i Matija Posavec, župan. 
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Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (31 „za“ i 7 „suzdržanih“) donijela 
 

II. IZMJENE I DOPUNE 
 Proračuna Međimurske županije za 2017. godinu. 

 
 

TOČKA 3. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE DO 2020. GODINE. 
 
 Prijedlog odluke o donošenju Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. godine 
vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga Skupštini 
na raspravu i usvajanje. 
 
 Odbor za financije i proračun i Odbor za gospodarski razvoj bez primjedbi su raspravili o 
Prijedlogu odluke o donošenju Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. 
 
 Uvodno obrazloženje podnijela je Sandra Polanec Marinović, direktorica REDEA-e. 
 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici Siniša Šalamon, mr.sc. Franjo Cimerman i Sandra 
Polanec Marinović, direktorica REDEA-e. 
 

Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (38  „za“ ) donijela 
 

O D L U K U 
o donošenju Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. godine. 

 
 

TOČKA 4. 
 PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU MASTER PLANA RAZVOJA TURIZMA 

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020. GODINE. 
 

 Prijedlog odluke o donošenju Master plana razvoja turizma Međimurske županije do 
2020. godine vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio 
ga Skupštini na raspravu i usvajanje.  
 
 Odbor za poljoprivredu i turizam bez primjedbi  je raspravio o Prijedlogu odluke o 
donošenju Master plana razvoja turizma Međimurske županije do 2020. godine. 
 
 Uvodno obrazloženje podnijela je Sandra Herman, zamjenica župana te dr. Neda 
Telišman Košuta, predstavnica Instituta za turizam. 
 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici mr.sc. Franjo Cimerman, Dražen Srpak, Ivančica 
Somođi te Sandra Herman, zamjenica župana. 
 
 Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (37 „za“ i 1 „suzdržan“) donijela  
 

O D L U K U 
o donošenju Master plana razvoja turizma do 2020. godine. 

 
 

TOČKA 5.  
A)PRIJEDLOG PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA 

PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. I 2020. GODINU. 
B) PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 

2018. GODINU. 
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 Prijedlog proračuna Međimurske županije za 2018. godinu i projekcija proračuna 
Međimurske županije za 2019. i 2020. godinu te Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna 
Međimurske županije za 2018. godinu vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Prijedloge je 
utvrdio župan i predložio ih na raspravu i usvajanje. 
 
 Odbor za financije i proračun bez primjedbi  je raspravio o Prijedlogu proračuna 
Međimurske županije za 2018. godinu i projekciji proračuna Međimurske županije za 2019. i 
2020. godinu te Prijedlogu odluke o izvršavanju proračuna Međimurske županije za 2018. godinu. 
 
 Uvodno obrazloženje uz prezentaciju podnio je Matija Posavec, župan. 
 
 Vijećnica Snježana Sabolek podnijela je 3 amandmana na Prijedlog proračuna 
Međimurske županije za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu. 
 
 Prvim amandmanom vijećnica je zatražila da se na aktivnosti A100022 Programu za 
djecu s autističnim poremećajima osiguraju sredstva u visini od 200.000,00 kuna. 
 Drugim amandmanom vijećnica je zatražila da se sredstva na A100007 - Aktivnosti 
udruga za zaštitu životinja  povećaju za 50.000,00 kuna, te bi nova pozicija iznosila 300.000,00 
kuna. 
 Trećim amandmanom vijećnica je zatražila da se na aktivnosti A100005 - Promicanje 
zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti sredstva povećaju za 10.000,00 kuna, a da se na 
aktivnosti A100010 Registar onečišćavanja okoliša sredstva smanje za 10.000,00 kuna. 
 Vijećnica Snježana Sabolek nakon obrazloženja župana povukla je prvi amandman. 

Matija Posavec, župan prihvatio je drugi i treći amandman te su isti sastavni dio 
proračuna. 
 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici Dražen Srpak,  Boška Ban Vlahek, Darko Horvat, Željko 
Pavlic, Vladimir Peršić, mr.sc. Franjo Cimerman, Antun Marodi, Tatjana Horvat, voditeljica 
Odsjeka za proračun i financije te Matija Posavec, župan. 
 

Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (31 „za“, 2 „protiv“ i  5 „suzdržanih“) 
donijela  

 
P R O R A Č U N  

Međimurske županije za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu. 
 
 

Bez rasprave, Skupština je većinom glasova (31 „za“, 2 „protiv“ i  5 „suzdržanih“) donijela  
 

O D L U K U 
o izvršavanju proračuna Međimurske županije za 2018. godinu. 

 
 

Potom je predsjednik Skupštine u 13:00 sati dao pauzu. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
Nakon pauze, u 13:10 sati 
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TOČKA 6. 
PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU I PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU 

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE „POSLOVNI PARK 
MEĐIMURJE“ (k.o. Čakovec, kat. čest. 1729/15). 

 
Prijedlog odluke o odabiru i prodaji nekretnine u vlasništvu Međimurske županije na 

području gospodarske zone „Poslovni park Međimurje“ (k.o. Čakovec, 1729/15) vijećnici su primili 
u materijalima za sjednicu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga Skupštini na raspravu i 
usvajanje. 

 
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke o odabiru i 

prodaji nekretnine u vlasništvu Međimurske županije na području gospodarske zone „Poslovni 
park Međimurje“ (k.o. Čakovec, 1729/15). 

 
Uvodno obrazloženje je podnijela Neda Šarić, pročelnica Upravnog odjela za poslove 

Skupštine i opće poslove. 
 

Bez rasprave, Skupština je većinom glasova (35 „za“) donijela  
 

O D L U K U 
o odabiru i prodaji nekretnine u vlasništvu Međimurske županije na području 

Gospodarske zone „Poslovni park Međimurje“ (k.o. Čakovec, kat. čest. 1729/15). 
 
 

TOČKA 7. 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA „PIŠKORNICA“ D.O.O. ZA 2016. GODINU. 

 
 Godišnje izvješće o radu društva „Piškornica“ d.o.o. za 2016. godinu vijećnici su primili u 
materijalima za sjednicu.  Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i 
usvajanje. 
 
 Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Izvješću. 
 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise donio je Zaključak kojim je zatraženo od društva 
Piškornica d.o.o. da do sjednice Skupštine dostavi konsolidirano financijsko izvješće. 

 
 Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša također je donio Zaključak kojim je 

predložio da se održi tematska sjednica ili da se na idućoj sjednici Skupštine, kao točka dnevnog 
reda uvrsti i rasprava o dosadašnjem radu društva Piškornica d.o.o.  

 
 Zaključci Odbora i konsolidirano financijsko izvješće vijećnicima su dostavljeni na klupe 

pred početak sjednice. 
 
U sveobuhvatnoj raspravi su sa svojim pitanjima, prijedlozima, mišljenjima i stavovima 

sudjelovali vijećnici Siniša Šalamon, Borka Bunjac, mr.sc. Franjo Cimerman, Darko Horvat, 
Vladimir Peršić, Slađan Mihoci, Matija Posavec, župan, Mladen Novak, predsjednik Skupštine, 
Mihaela Juranić, predstavnica Piškornice d.o.o. te Ivica Perhoč, član nadzornog odbora 
Piškornice d.o.o. 

 
Vijećnik Siniša Šalamon dodatno je objasnio Zaključak Odbora za Statut, Poslovnik i 

propise te je posebno istaknuo da će klub vijećnika SDP-HSU-MDS glasati protiv predmetnog 
izvješća. 

 
Vijećnik Darko Horvat predložio je, dok se nova uprava ne konsolidira te ujedno dok od 

novog predsjednika uprave ne dobijemo potpisano i ovjereno izvješće, da se predmetno izvješće 
makne s dnevnog reda te da se o njemu raspravlja na jednoj od tematskih sjednica ili na sljedećoj 
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sjednici Skupštine. Nadalje, u svom drugom istupu vijećnik je istaknuo da, s obzirom da je 
Međimurska županija jedan od 4 dionika, ne vidi razloga zašto bi Piškornica imala jednog čovjeka 
na čelu i zašto ne bi bila tročlana ili četveročlana uprava pa da u konačnici ingerencijom uprave ili 
upravnog odbora sudjelujemo u donošenju poslovnih odluka.  

Nakon rasprave, Skupština je (0 „za“, 30 „protiv“ i 3 „suzdržana“) donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o ne prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu društva „Piškornica“ za 2016. godinu. 

 
 

TOČKA 8. 
PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I II. IZMJENA I DOPUNA 

GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 
2017. GODINU. 

 
Prijedlog II. izmjena i dopuna financijskog plana i II. izmjena i dopuna godišnjeg plana 

građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. 
Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga Skupštini na raspravu i usvajanje. 

 
Odbor za financije i proračun te Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu 

bez primjedbi su raspravili o prijedlogu. 
 
 Uvodno obrazloženje podnijela je Ljerka Cividini, ravnateljica Županijske uprave za ceste 
Međimurske županije. 
 
 U raspravi su sudjelovale vijećnica Borka Bunjac i Ljerka Cividini, ravnateljica Županijske 
uprave za ceste. 
 

Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (33 „za“ i 2 „protiv“) donijela  
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju pozitivnog mišljenja na II. izmjene i dopune Financijskog plana i II. izmjene i 

dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu. 
 

 
TOČKA 9.  

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I PLANA PRIHODA I RASHODA VATROGASNE 
ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU. 

 
 Prijedlog programa rada i plana prihoda i rashoda Vatrogasne zajednice Međimurske 
županije za 2018. godinu. vijećnici su primili u materijalima  za sjednicu. Prijedlog je utvrdio 
župan i predložio ga Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 
 Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu programa rada i 
plana prihoda i rashoda Vatrogasne zajednice Međimurske županije za 2018. godinu. 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (35 „za) donijela  
 

P R O G R A M 
rada i Plana prihoda i rashoda Vatrogasne zajednice Međimurske županije za 2018. 

godinu. 
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TOČKA 10. 
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE REDOVITE 

DJELATNOSTI HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICA ČAKOVEC ZA 
2018. GODINU. 

 
 Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske 
službe spašavanja, Stanica Čakovec za 2018. godinu vijećnici su primili u materijalima za 
sjednicu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga Skupštini na raspravu i usvajanje.  
 
 Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu programa javnih 
potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Čakovec 
za 2018. godinu. 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (35 „za) donijela  
 

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

Stanica Čakovec za 2018. godinu. 
 
 

TOČKA 11. 
a) IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU. 
 b) PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD 

POŽARA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU. 
 

 Izvješće o stanju zaštite od požara na području Međimurske županije za 2016. godinu i 
Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Međimurske 
županije za 2018. godinu vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Izvješće i prijedlog je 
utvrdio župan i predložio ih je Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (35 „za) donijela 
 

a) Z A K L J UČ A K 
o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Međimurske županije za 

2016. godinu. 
 

Potom je, bez rasprave, Skupština  jednoglasno (35 „za) donijela  
 

b) G O D I Š N J I  P R O V E D B E N I   P L A N  
unapređenja zaštite od požara za područje Međimurske županije za 2018. godinu. 

 
 

TOČKA 12. 
a) PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O PROVJERI FORMALNIH UVJETA I POPIS VAŽEĆIH 

KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA MLADIH 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. 

b) IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. 
 

 
 Prijedlog izvješća o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i 
zamjenika članova Savjeta mladih Međimurske županije vijećnici su primili u materijalima za 
sjednicu. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja te ga predložio Skupštini na raspravu i 
usvajanje. 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (31 „za) donijela 
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Z A K L  J U Č A K  

o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor 
članova i zamjenika članova Savjeta mladih Međimurske županije. 

 
 
B) Izbor Savjeta mladih Međimurske županije. 
 
Sukladno članku 10. Zakona o savjetima mladih i članku 7. Odluke o osnivanju Savjeta 

mladih Međimurske županije vijećnici su obavili tajno glasanje. 
 
U izborno Povjerenstvo izabrani su: 

Mr.sc. Franjo Cimerman – za predsjednika. 

Siniša Šalamon – za člana. 

Vladimir Peršić – za člana. 

 

      Nakon provedeno tajnog glasanja  predsjednik Povjerenstva objavio je rezultate: 

 

1.  Kandidatkinja: PETRA HORVATIĆ – 28 glasa 

Zamjenica kandidatkinje: HELENA FRANČIĆ  

 

2. Kandidat: NEVEN PINTARIĆ- 29 glasa 

Zamjenik kandidata: MATIJA MIHALKOVIĆ  

 

3. Kandidat: SAŠA POSAVEC – 30 glasa 

Zamjenik kandidata: MATIJA NOVAK  

 

4. Kandidat: IVAN ŠIMUNKOVIĆ – 30 glasa 

Zamjenik kandidata: NIKOLA MAKAR  

 

5. Kandidatkinja: ANA MARIA BABIĆ – 29 glasa 

Zamjenik kandidatkinje: DANIJEL KORUNIĆ  

 

6. Kandidatkinja: DORA KALŠAN  - 28 glasa 

Zamjenik kandidatkinje: IGOR HORVAT  

 

7. Kandidatkinja: STELA KRUŠELJ – 29 glasa 

Zamjenik kandidatkinje: DAMJAN MIKEC  

 

8. Kandidat: MARKO ŠTEFAN – 28 - glasa 

Zamjenica kandidata: SARA KOS  

 

9. Kandidatkinja: IVA MARCIUŠ – 28 glasa 

Zamjenica kandidatkinje: KARLA POSAVEC  

 

10. Kandidatkinja: IVONA MARCIUŠ – 26 glasa 

Zamjenik kandidatkinje: IVAN KREGAR  

 

11. Kandidatkinja: MAJA KOS – 27 glasa 

Zamjenica kandidatkinje: LORENA PALAČIĆ 
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Predsjednik Povjerenstva utvrdio je da su svi kandidati i njihovi zamjenici dobili potrebnu 

većinu glasova za izbor u Savjet mladih Međimurske županije te je sukladno rezultatima izbora 

donijeto 

R J E Š E N JE 

o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Međimurske županije. 

 
 

TOČKA 13. 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA 

OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE I SLUŽBI ZA UNUTARNJU REVIZIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. 

 
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Međimurske županije i službi za unutarnju reviziju Međimurske 
županije vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga 
Skupštini na raspravu i donošenje. 

 
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke o izmjeni i 

dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima 
Međimurske županije i službi za unutarnju reviziju Međimurske županije. 
 

Potom je, bez rasprave, Skupština  jednoglasno (35 „za) donijela  
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

upravnim tijelima Međimurske županije i službi za unutarnju reviziju Međimurske županije. 
 
 

TOČKA 14. 
a) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI NAKNADE 

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. 
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O VISINI NAKNADA VIJEĆNICIMA 

SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I ČLANOVIMA STALNIH RADNIH TIJELA 
SKUPŠTINE. 

 
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade predsjedniku Skupštine 

Međimurske županije i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini naknada vijećnicima Skupštine 
Međimurske županije i članovima stalnih radnih tijela Skupštine vijećnici su primili na klupe pred 
početak sjednice. Predlagatelj je Mladen Novak, vijećnik Skupštine Međimurske županije. 

 
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlozima odluka. 

 
Bez rasprave, Skupština je većinom glasova (33 „za“ i 2 „protiv“) donijela 
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade predsjedniku Skupštine Međimurske županije. 

 
 

Bez rasprave, Skupština je većinom glasova (33 „za“ i 2 „protiv“) donijela  
 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o visini naknada vijećnicima Skupštine Međimurske županije i članovima 

radnih tijela Skupštine. 
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TOČKA 15.  
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

ZA 2018. GODINU. 
 

Prijedlog programa javnih potreba u športu Međimurske županije za 2018. godinu vijećnici 
su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga Skupštini na 
raspravu i donošenje. 

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

raspravili o Prijedlogu programa javnih potreba u športu Međimurske županije za 2018. godinu. 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (35 „za“) donijela  
 

P R O G R A M 
javnih potreba u športu Međimurske županije za 2018. godinu. 

 
 

TOČKA 16. 
PRIJEDLOG PROGRAMA RADA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. 

GODINU. 
 

Prijedlog programa rada Skupštine Međimurske županije za 2018. godinu vijećnici su 
primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog je utvrdio župan te ga je predložio Skupštini na 
raspravu i donošenje. 

 
Uvodno obrazloženje podnijeli su Matija Posavec, župan i Mladen Novak, predsjednik 

Skupštine. 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (35 „za“) donijela  
 

P R O G R A M 
rada Skupštine Međimurske županije za 2018. godinu. 

 
 

TOČKA 17. 
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I 

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA OSNOVNE ŠKOLE KOJIMA JE 
OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2017. GODINI. 

 
Prijedlog izmjena i dopuna plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 

investicijskog održavanja za osnovne škole kojima je osnivač Međimurska županija u 2017. 
godini vijećnici su primili na klupe pred početak sjednice. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga 
Skupštini na raspravu i donošenje. 

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

raspravili o Prijedlogu izmjena i dopuna plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 
investicijskog održavanja za osnovne škole kojima je osnivač Međimurska županija u 2017. 
godini. 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (35 „za“) donijela 
 

I Z M J EN E  I D O P U N E 
 plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 

osnovne škole kojima je osnivač Međimurska županija u 2017. godini. 
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TOČKA 18. 
PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOORDINACIJSKE 

RADNE SKUPINE. 
 

Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova Koordinacijske radne skupine vijećnici 
su primili na klupe pred početak sjednice. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga Skupštini na 
raspravu i usvajanje. 

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

O D L U K U 
o osnivanju u i imenovanju članova Koordinacijske radne skupine. 

 
 

TOČKA 19. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UTVRĐIVANJU KANDIDATA ZA IMENOVANJE 

SUDACA POROTNIKA ŽUPANIJSKOG SUDA U VARAŽDINU. 
 

Prijedlog zaključka o utvrđivanju kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog 
suda u Varaždinu vijećnici su primili na klupe pred početak sjednice. Prijedlog je utvrdio Odbor za 
izbor i imenovanja i predložio ga Skupštini na raspravu i usvajanje. 

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

Z A K L JU Č A K 
o utvrđivanju kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu.  
 
 

TOČKA 20. 
INFORMACIJA O ZAVRŠETKU SUDSKOG SPORA SA SREDNJOM ŠKOLOM 

ČAKOVEC. 
 

Informaciju o završetku sudskog spora sa Srednjom školom Čakovec vijećnici su primili u 
materijalima za sjednicu. Informaciju je Skupštini na raspravu uputio župan Međimurske županije. 

 
O informaciji se vijećnici nisu izjašnjavali. 
 
 

TOČKA 21. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU 

PRAVA PACIJENATA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI. 
 

Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u 
Međimurskoj županije vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog rješenja je utvrdio 
Odbor za izbor i imenovanja i predložio ga Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

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

R J E ŠE N J E 
o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji. 
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TOČKA 22. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANICA 

POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. 
 

Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednice i članica Povjerenstva za ravnopravnost 
spolova Međimurske županije vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog rješenja je 
utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i predložio ga Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

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

R J E Š E NJ E  
o imenovanju predsjednice i članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske 

županije. 
 
 
 
 
Ovime je dnevni red bio iscrpljen te je predsjednik Skupštine zaključio 3. sjednicu 

Skupštine Međimurske županije u 14:23 sati. 
 
 

 
 

      PROČELNICA                                                                             PREDSJEDNIK   
Neda Šarić, dipl.iur.,v.r.                                                              Mladen Novak, dipl.ing.,v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAPOMENA: 

- sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio 
zapis sa 3. sjednice Skupštine Međimurske županije i čuva se u Upravnom odjelu za 
poslove Skupštine i opće poslove. 
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