
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 5. sjednice Skupštine Međimurske županije, održane 29. ožujka 2018. godine, u velikoj 
vijećnici u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9,00 sati 

Sjednicu je pozivom KLASA: 021-05/18-03/4,  URBROJ: 2109/1-02-18-01, sazvao 
predsjednik Skupštine Međimurske županije, Mladen Novak. 

Sjednicu Skupštine otvorio je predsjednik Mladen Novak i utvrdio da je na sjednici bilo 
nazočno 38 vijećnika i 2 člana Skupštine. 

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, Goran Kozjak, Nadica Lovrec, 
Franjo Makovec, Mihaela Martinčić, Slađan Mihoci, Zdravko Mlinarić, Alojz Nestić, Dijana Novak, 
Mladen Novak, Petar Novak, Marina Orehovec, Matjaš Oršuš, Željko Pavlic, Vladimir Peršić, 
Petra Podravec, Josip Puklavec, Snježana Sabolek, Ivančica Somođi, Siniša Šalamon, Zvonimir 
Taradi, Bernarda Topolko, Marijan Varga, Ervin Vičević, Nino Vrhar, Matija Žugec te članovi 
Skupštine Međimurske županije Jasna Ciboci i Zlatko Horvat. 

Na sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Antun Marodi i Dražen Vidović. 

Sjednici su bili nazočni i Matija Posavec, župan, Sandra Herman, zamjenica župana, 
Josip Grivec, zamjenik župana, Goran Gotal, privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove 
župana, Branko Sušec, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport, Sonja Tošić 
Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, Darko Radanović, pročelnik 
Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, Stjepan Lacković, pročelnik Upravnog odjela za 
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i 
financije, Ana Varga, samostalna upravna referentica u Upravnom odjelu za Skupštine i opće 
poslove, Sandra Polanec Marinović, direktorica REDEA-e, Štefica Martinez, ravnateljica Doma za 
starije i nemoćne osobe Čakovec, Martina Šebrek, ravnateljica Doma za žrtve obiteljskog nasilja 
„Sigurna kuća“, Branko Vrčić, ravnatelj Doma zdravlja Čakovec, Andreja Knežević, ravnateljica 
Ljekarne Čakovec, Dijana Posavec, ravnateljica Centra dr. Rudolfa Steinera, Siniša Golub, 
ravnatelj Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode, Maša Hrustek Sobočan, 
ravnateljica Muzeja Međimurja Čakovec, Alen Višnjić, direktor MENEA-e, Miodrag Novosel, tajnik 
HGSS-a, Stanice Čakovec i Tomislav Novinščak, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Međimurske 
županije.   

Predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Skupštine 
Međimurske županije. 

Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman dao je primjedbu istaknuvši da bi se u Izvod trebali pisati 
i odgovori na vijećnička pitanja, s obzirom da je to najzanimljiviji dio sjednice. 

Predsjednik Skupštine prihvatio je prijedlog vijećnika mr.sc.Franje Cimermana. 
 
Potom je jednoglasno („38“ za) prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Skupštine 

Međimurske županije. 
Sukladno članku 110. Poslovnika Skupštine vijećnici su održali 

a k t u a l n i   s a t  

Vijećnik Franjo Makovec osvrnuo se na radno vrijeme graničnog prijelaza Sveti Martin 
na Muri koji povezuje Republiku Hrvatsku i Republiku Sloveniju, a čije je dnevno radno vrijeme od 
6,00 do 22,00 što predstavlja problem za građane koji se vraćaju s posla izvan radnog vremena 
prijelaza. Zbog same problematike radnog vremena prijelaza, vijećnik je apelirao da se pokrene 
postupak prema Ministarstvu, da se radno vrijeme prilagodi stvarnim potrebama građana, 
odnosno da radno vrijeme bude od 5,00 do 23,00 sata.  

Upit vijećnika proslijeđen je Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske. 
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Vijećnik Željko Pavlic osvrnuo se na uvrštenje Međimurja na listu poželjnih europskih 
regija za investicije po izboru Finnancial Timesa. Vijećnik je iznio podatak da se lista Finnacial 
Timesa najboljih regija, općina, i gradova svih veličina za ulaganje u Europi 2018/2019 temelji  na 
prednosti za ulagače poput povoljne ulagačke klime, truda lokalnih vlasti, prisutnosti drugih 
kompanija i slično. Potom je istaknuo kako smo samo nekoliko dana od primitka nagrade mogli 
svjedočiti iskazivanju nezadovoljstva u jednoj našoj tekstilnoj firmi zbog malih plaća i neisplate 
uskrsnica. To je druga strana međimurske medalje. Veliki broj radnica i radnika rade za 
minimalne i premale plaće, a to se posebno odnosi na žene koje rade u prerađivačkoj industriji. 
Dokaz tome su i podaci iz edicije „Međimurska županija u brojkama za 2016. godinu“  koji govore 
o tome da je najviše žena s niskim plaćama bilo zaposleno u prerađivačkoj industriji, njih 5403. te  
su radile za prosječnu plaću od 3.376 kuna, a muškarci za 5.012 kuna. Krajem lipnja 2017. 
godine tri su župana, Međimurske, Varaždinske i Krapinsko – zagorske županije potpisale 
Sporazum o suradnji na različitim poljima, a između ostalog i prijedlog izjednačavanja prosjeka 
plaća prema nacionalnom prosjeku. Prosječna hrvatska plaća isplaćena u lipnju 2017. godine 
iznosila je 6.005 kuna, a međimurska 4.652 kune. S obzirom da je, u međuvremenu, bilo dosta 
susreta župana s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske, a Vlada je ta koja određuje politiku 
plaća, vijećnik je pitao koje su sve aktivnosti poduzete da bi se međimurske plaće izjednačile s 
hrvatskim. 

Drugo, vijećnik je iznio kako je dobio pitanje od stanovnika donjeg Međimurja, hoće li 
najstarija pruga u Hrvatskoj, Kotoriba-Čakovec propasti do kraja. Naime, potpisivanjem 
Sporazuma o partnerstvu 2017. godine u Varaždinu počela je realizacija velikog projekta 
izgradnje brze pruge od Čakovca i Varaždina preko Lepoglave i Zaboka do Zagreba koja bi 
trebala omogućiti višestruko kraće putovanje sa sjevera Hrvatske do glavnog grada. Tim 
projektom od triju županija naša Županija će s jednim malim dijelom sudjelovati u obnovi pruge i 
to od Čakovca do dravskog mosta, dok će Varaždinska županija sudjelovati  jednim velikim 
dijelom s jednom novom dionicom koja će se graditi od Lepoglave do Golubovca, a od Zaboka do 
Zaprešića je predviđena elektrifikacija pruge. Vijećnika je zanimalo zašto se nije predvidjelo da u 
projekt uđe obnova pruge od Kotoribe do Zagreba. 

 
Matija Posavec, župan naglasio je kako su u ovom trenutku najveći izazovi Županijske 

vlasti stvaranje pretpostavki za nova ulaganja čime se smanjuje nezaposlenost, stvara 
konkurentna radna snaga i podiže prosjek plaće s time da su i sve nagrade koje Županija dobiva 
ujedno i prilika gospodarstvu za pronalazak novih tržišta. Za tekstilnu industriju država je ta koja 
mora osigurati mjere poput subvencioniranja svakog radnog mjesta ili rasteretiti poduzetnike 
prevelikih nameta i taj dio preusmjeriti u povećanje neto plaće. Kad se to dogodi i u Međimurju 
bude prosjek neto plaće cca. 6 500 kuna mnogi koji su otišli raditi u strane zemlje bi se vratili i to 
je tema kojom vršimo pritisak prilikom svakog razgovora s onima koji kreiraju državnu politiku 
jednako kao i savez petorice župana čiji je konkretni rezultat početak investicija gradnje brze 
pruge od Kotoribe i Čakovca do Zagreba. Cijeli koridor Kotoriba – Čakovec – Zagreb je u planu, a 
to formalno nosi naziv Čakovec-Zagreb i to iz razloga jer prugu od Kotoribe do Varaždina ne 
trebamo graditi već je moramo elektrificirati što je i navedeno u projektu. Prugu moraju graditi 
Varaždinci, a gradnja pruge od Zaboka do Zaprešića je već počela. Projektna dokumentacija se 
već izrađuje, država se zadužila 2 mlrd kuna za 4 projekta i jedan od tih projekta je i izgradnja 
pruge  i taj  projekt će se sasvim sigurno i realizirati za 3 do 4 godine. 
 

Vijećnik Darko Horvat rekao je da ovakve redovite sjednice koje su samo izvještajnog 
tipa ne donose ništa dobro stanovnicima Međimurja te je zamolio očitovanje župana hoće li 
prihvatiti inicijativu kluba HDZ-a i HDS-a o sazivanju tematske sjednice vezane uz demografiju i 
gospodarstvo s obzirom na činjenicu da je dio aktualne Županijske vlasti. 

Drugo, osvrnuvši se na prestižnu nagradu koju je dobila Međimurska županija pitao je 
čime je to Županijska administracija stvorila komparativne prednosti koje su prepoznate na 
prostoru Međimurske županije, odnosno koje su to komparativne prednosti koje je isfinancirala 
Međimurska županija, a da bi se Međimurje razvilo u ovaj stupanj razvijenosti kakav je danas 
prepoznat u europskim okvirima. 
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Matija Posavec, župan podsjetio je vijećnika kako nije župan taj koji saziva sjednice već 
to čini predsjednik Skupštine. Na drugo pitanje župan je odgovorio kako je Županija u proteklih 
nekoliko godina dobila niz nagrada, a  ovo je samo jedna od tih nagrada. Ulaganje u 
infrastrukturu, povlačenje europskih sredstava, stopa nezaposlenosti, uređenost županije, 
komunalna i prometna infrastruktura, efikasnost javne uprave, koeficijenti klijentelizma samo su 
neki od kriterija koji su se uvažavali i koje smo mi zadovoljili. Župan je istaknuo da je ekipa ljudi u 
razvojnim agencijama, stručnim službama itekako mjesecima radila kao što radi na realizaciji svih 
drugih projekata i ti rezultati su itekako vidljivi. 

 
Vijećnik Darko Horvat – nakon županovog odgovora vijećnik je zatražio da mu se u 

pisanom obliku dostavi odgovor na drugo pitanje. 
 
Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman istaknuo je da će kroz mjesec ili dva ponovno 

započeti nova sezona upisa u srednje škole. Velik broj učenika osmih razreda želi se upisati u 
odabrane srednje škole, a jedini kriterij upisa su i dalje samo njihove ocjene iz osnovne škole.  
Već jako dugo vremena u Međimurju se vidi da osnovne škole  imaju potpuno različite kriterije  
kod ocjenjivanja svojih učenika. U nekim školama ocjenjivanje je strogo i vrlo mali broj učenika su 
odlikaši. S druge strane, neke škole uvelike poklanjaju ocjene i imaju pravu poplavu odlikaša. To 
naravno u konačnici dovodi do potpuno nepravednog sistema bodovanja i upisa u željene škole. 
Tako su  djeca iz nekih naselja automatski privilegirana kod upisa, a druga zakinuta. Nadalje, to 
kasnije generira i dodatne probleme jer djeca s poklonjenim dobrim ocjenama upisuje gimnazije i 
druge teške škole, koje kasnije ne mogu završiti, a neka talentirana djeca s puno boljim 
predznanjem završavaju u školama gdje ne mogu ispuniti svoje želje ili potencijal. Ovakva 
situacija prisutna je već godinama, pa i desecima godina, a prema vijećnikovom zapažanju, 
Županija kao osnivač ni na koji način nije pokušala riješiti ovu veliku nepravdu. Vijećnika je 
zanimalo što Županija poduzima i što kani poduzeti oko nepravednosti i neuravnoteženosti 
kriterija ocjenjivanja. 

Drugo, istaknuo je s obzirom da se sredstva iz  proračuna koja su predviđena za ulaganje 
u sport uglavnom transferiraju Zajednici sportskih udruga i saveza Međimurske županije, a prema 
pravilima koja vijećnicima nisu poznata, vijećnik je zamolio usmeni odgovor na pitanje zašto i 
Zajednica sportova ne podnosi izvješće Županijskoj skupštini kako bi vijećnici mogli provjeriti 
transparentnost i pravednost podjele novaca, a u pisanom obliku zamolio je popis svih udruga i 
pojedinaca, sa pripadajućim iznosima, kome je i koliko Zajednica sportova isplatila u 2017. godini. 

 
Branko Sušec, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport odgovorio 

je na prvo pitanje te je istaknuo da se u potpunosti slaže s vijećnikovom konstatacijom glede 
ocjenjivanja, međutim takva problematika nije u ingerenciji Županije. Dodatno je istaknuo kako 
cijela Europa bazira upise na bazi vanjskog vrednovanja koje je na nacionalnoj razini  napravljeno 
2008. godine, a nakon toga parcijalno po nekakvim ciljnim skupinama. Novi kurikulum će 
predvidjeti vanjsko vrednovanje te je isti potrebno podržati.    

 
Na drugo pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan te je rekao da je svake 

godine prilikom donošenja proračuna za Zajednicu sportova osigurana stavka od 1.300.000,00 
kuna. Rad zajednice temelji se na Programu javnih potreba u športu, a kriteriji za raspodjelu 
definirani su  prema kriterijima izvrsnosti, nositelja kvalitete i prema kriterijima vrhunskih sportaša.  
Zajednica ima Upravni odbor i predsjednika te ne postoji razlog da sve ne bude transparentno, a 
u pisanom obliku dobit će popis svih udruga i pojedinaca koje je financirala Zajednica.  

 
Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman – nije bio zadovoljan odgovorom na prvo pitanje te je 

istaknuo da ni pruge, ni mostovi, ni ceste nisu u ingerenciji Županije, ali je župan spreman otići u 
Zagreb i razgovarati o tome. 

 
Vijećnica Ivančica Somođi pitala je da li su financijska izvješća o radu ustanova koje su 

vijećnici dobili novi način prikazivanja ili zamagljivanja proračunskog novca. Istaknula je kako je 
osnovna svrha financijskih izvještaja dati informacije o financijskom položaju i uspješnosti  
ispunjenja postavljenih ciljeva poslovanja korisnika proračuna. Financijski izvještaji poslani 
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vijećnicima prikazuju se kao eseji, kao maturalne radnje. Neke ustanove rashode prikazuju u 11 
redova od ukupno 98 stranica izvješća o radu, a neke i manje. Očigledno da je cilj da se ovakva 
izvješća ne pročitaju, ne analiziraju i u konačnici da groteskno izgledaju materijali.  

Drugo, vijećnica se osvrnula na medijske natpise i napade na Županijsku bolnicu 
Čakovec te je pitala da li Županija kao osnivač podržava rad Županijske bolnice i zašto se 
Županija nije javno i jasno očitovala da li podržava rad sadašnje uprave. Nadalje, istaknula je da 
je sadašnja uprava ostvarila  bitne ciljeve – započeo je rad interventne kardiologije, dobivena su 
maksimalna sredstva iz EU fondova (50 milijuna kuna), nakon dugog niza godina povećan je limit 
bolnice. Od uprave je krenula inicijativa da se u krugu bolnice otvori vrtić koja je podržana od 
nadležnog Ministarstva i od Županije. Osim toga, prošla godina završena je s 4,5 milijuna kuna 
plusa, dok je 2016. završena s 12 milijuna kuna minusa, a u pojedinim medijima, unatoč tome 
stalno se napada rad uprave i postavlja sumnja u zakonsko funkcioniranje. 

 
Matija Posavec, župan na prvo pitanje vijećnice odgovorio je kako su Izvješća izrađena 

prema metodologiji, kako se ništa ne zamagljuje i da to nikome nije u interesu. Na drugo pitanje 
župan je odgovorio da svatko onaj tko je ravnatelj bilo koje Županijske ustanove, pa i ravnatelj 
Županijske bolnice, ima podršku jer u protivnom ne bi bio ravnatelj.  

Vijećnik Matija Žugec pitao je kada će biti završena školska dvorana u Orehovici te da li 
je zatvorena financijska konstrukcija za završetak dvorane? 

Drugo, vijećnik je istaknuo kako je dana 23. ožujka 2018. godine počela svečana podjela 
uskrsnica u obliku bonova međimurskim umirovljenicima. Dijelili su se bonovi od 110 i 220 kuna 
za umirovljenike s mirovinama manjim od 1500 kuna. Međutim, poslije podjele počela su se 
postavljati pitanja po kojem popisu i po kojim kriterijima su se dijelili bonovi, jer su na kraju neki 
od najpotrebnijih umirovljenika bili zakinuti za bonove, ali su zato svi umirovljenici HNS-a i 
koalicijskih im partnera HSU-a dobili iste. Vijećnik je pitao da li je županu politička promocija 
bitnija od pomoći najpotrebitijih umirovljenika Međimurske županije. 

 
Matija Posavec, župan odgovorio je da je završetak radova dvorane u Orehovici planiran 

oko 21. svibnja, do dana Općine Orehovica. Glede uskrsnica, župan je odgovorio kako je od 
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje bio zatražen popis umirovljenika koji zadovoljavaju 
zadane kriterije što su oni i dostavili. Ako se desila pogreška u nekim slučajevima to samo govori 
o neuređenosti državnih institucija koji nisu u stanju ažurirati podatke čime se dovodi u sumnju 
službena statistika o prosjeku mirovina u Međimurju.  

 
Vijećnica Borka Bunjac rekla je da se iz pritužbi građana saznaje da javna tvrtka 

Međimurske vode iako dobro posluje i ostvaruje veliku dobit  isplaćuje svojim radnicima niske 
plaće od 2-3 tisuće kuna, a da si uprava tvrtke isplaćuje visoke plaće. U skladu s time smatra da 
bi bilo poštenije da se radnici pošteno plate kako dobri radnici ne bi odlazili. Ujedno je  gospodinu 
Mladenu Novaku dala  prijedlog da se Županija preko svojih vijećnika u Nadzornom odboru 
angažira i da se usprkos politici koja je sve prisutna na državnoj razini napravi iskorak u 
Međimurju kako bi po ovakvome pristupu u poslovanju javnih tvrtki bili pozitivan primjer ostalim 
županijama u Hrvatskoj. Također naglasila je da, prema nekim njoj dostupnim informacijama,  
javni natječaji u Međimurskim vodama često bivaju prilagođeni sestrinskim tvrtkama, kao što je 
npr. Hidroprojekt inženjering, čime se potencijalno krši Zakon o javnoj nabavi, te je u tome smislu 
pozvala SDP da poradi na većoj transparentnosti i poštivanju propisa.  

U drugom pitanju osvrnula se na činjenicu da se tijekom predizbornih kampanja govorilo 
da će radnici u Međimurju imati plaću od 1000 eura i da je Međimurje najuspješnija županija, a 
dnevno slušamo pritužbe o teškim uvjetima rada u Međimurskoj županiji. Štrajk radnica Čateksa 
samo je jedan indikativan primjer. Slično je i u prehrambenim tvrtkama, obućarskim tvrtkama kao 
i u građevini.  Radnici često rade za minimalac, dobivaju nerazumljive platne liste kao i radne 
obaveze kojima se u pravilu ide na njihovu štetu. Vijećnica je pitala da li nam je u interesu 
zadržati naše radnike ili ćemo po uputama ministra Pavića uvoziti strane radnike iz Ukrajine te 
postoji li podatak koliko poslodavci u Međimurju traže stranih radnika. 
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Matija Posavec, župan na prvo pitanje odgovorio je kako Međimurska županija u 
Nadzornom odboru nema člana te kako su one u vlasništvu općina i gradova a ponajviše Grada 
Čakovca, Općine Nedelišće i dr. te kako se po tom ključu definira Nadzorni odbor. 

Na drugo pitanje župan je odgovorio da na povećanje prosjeka plaća nemaju utjecaj 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave već država. Ono što Županija može je 
nametati temu kako bi stvorili jednu bolju sredinu za život u odnosu na ostatak države. Istaknuo je 
kako on nije govorio o 1000 eura plaće  u predizbornoj kampanji, ali kako bi volio da to je tako i 
kako bi se onda ljudi zasigurno i vratili. Glede uvoza stranih radnika, župan je rekao kako je bila 
inicijativa u okviru strukovnih grupa Hrvatske gospodarske komore gdje su poduzetnici tražili uvoz 
radnika obzirom na činjencu da se građevinski sektor te metaloprerađivačka industrija suočava s 
nedostatkom kadrova,  ali smatra da na Zavodu prvo treba evidentirati nezaposlene i ako postoji 
potreba na tržištu rada te ljude prekvalificirati za tržište kao i da treba mijenjati upisne kvote u 
obrazovnom sustavu. Na kraju je istaknuo kako u Međimurju nije zabilježen veći priljev stranih 
radnika. 
  

Vijećnica Snježana Sabolek postavila je pitanje u svezi rada općinskih vijeća istaknuvši 
da na nekim sjednicama uopće nema prisutnog niti jednog javnog medija te da fonografska 
snimanja nisu prihvaćena bez obzira na činjenicu da je tako propisano Statutom. Na nekim 
sjednicama dolazi i do verbalnog sukoba. Vijećnicu je zanimalo što župan može da se spriječi 
nepotizam i diskriminacija na sjednicama tih vijeća. 

 
Matija Posavec, župan odgovorio je da jedino može apelirati na predsjednike vijeća ili 

načelnike da sjednice predstavničkog tijela budu otvorene za javnost i javno dostupne poput 
sjednica Županijske skupštine čiji se aktualni sat snima, pišu opširna priopćenja, postoje tonski 
zapisi i transkripti rasprava po svim točkama. Nadzor nad radom općinskih vijeća ima Ured 
državne uprave u Međimurskoj županije te ukoliko postoji bilo kakvo kršenje Zakona tamo se 
može prijaviti. 

 
Vijećnik Nino Vrhar osvrnuo se na rad Zavoda za hitnu medicinu te je iznio konkretan 

primjer. Zanimalo ga je kako je moguće da žitelji Međimurske županije moraju tražiti doktora i 
sestre na hitnoj 30 minuta dok su istovremeno 2 vozila hitne pomoći parkirana uz zgradu. 
Zamolio je očitovanje od ravnatelja na rad hitne službe u noćnim terminima istaknuvši da građani 
Međimurja zaslužuju da im se pruža adekvatna zdravstvena usluga. 

Drugo, vijećnika je zanimalo postoji li kakav mehanizam da se čuvarima prirode daju veće 
ovlasti u sankcioniranju zagađivača prirode. Naime, zadnjih godina  uočava se zagađenje prirode 
od nesavjesnih mještana koji nekontrolirano odlažu otpad po šumama, potocima i rijekama. 
Činjenica je da čuvari prirode jako dobro rade svoj posao no problem je u radu općinskih 
komunalnih redara  koji se iz straha ne usude sankcionirati počinitelja. 

 
Matija Posavec, župan odgovorio je da svi koji imaju bilo kakav problem ili kritiku vezanu 

uz rad bilo koje Županijske institucije, a osobito zdravstvene, da ga osobno upozore na određeni 
slučaj jer se svaki takvi slučajevi detaljno ispituju i provjeravaju. Za konkretno pitanje tražit će se 
očitovanje ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu. Na drugo pitanje župan je odgovorio kako 
rendžeri Javne ustanove Međimurska priroda nemaju represivne ovlasti  da je čuvanje prirode od 
zagađenja i sprječavanja nastanka divljih deponija u ingerenciji komunalnih redara jedinica 
lokalne samouprave te ukoliko se oni ne usude poduzeti određene radnje da se takvi slučajevi 
prijave policiji. 
 

Vijećnik Matjaš Oršuš iznio je da je neosporna činjenica da veliki dio romske populacije 
živi od zajamčene minimalne naknade ili socijalne pomoći. Često puta su zbog toga kritizirani, 
javno omalovažavani i prozivani da ne žele raditi niti se socijalizirati. S druge strane, 
poražavajuća je činjenica da mali broj Roma ima priliku zaposliti se, a sve zbog stereotipa i 
predrasuda koji su još uvijek prisutni u našoj Županiji. Nadalje, vijećnik je istaknuo da trenutna 
prosječna plaća u Međimurskoj županiji nikome, pa ni pripadnicima romske nacionalne manjine 
ne može biti motivacija niti je konkurentna da bi mogla zaustaviti trenutni val iseljavanja iz 
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Hrvatske. Stoga je uputio apel na županijsku vlast i saborske zastupnike  da se angažiraju i 
predlože žurne zakonske promjene o minimalnom osobnom dohotku. 

Drugo, vijećnik je istaknuo da je u Izvješću Koordinacije za ljudska prava spomenuto da 
se kroz njihov rad povlače pitanja vezana uz romsku nacionalnu manjinu i pozitivna ostvarenja u 
toj domeni. Zanimalo ga je što se konkretno podrazumijeva pod „Pozitivna ostvarenja u toj 
domeni“ jer se sama pučka pravobraniteljica uvjerila s kakvim se sve situacijama susreću Romi 
na područjima ostvarivanja ljudskih prava. Slijedeće, zanimalo ga je koliko je Roma uključeno u 
sam rad Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije. Ukoliko nema članova iz redova 
pripadnika romske nacionalne manjine može li Županija svojom ingerencijom osigurati 
uključivanje i suradnju pripadnika romske nacionalne manjine u rad Koordinacije. 

 
Matija Posavec, župan odgovorio je kako se slaže s vijećnikovim prijedlogom u svezi 

povećanja minimalnog osobnog dohotka.  Glede pripadnika romske nacionalne manjine župan je 
odgovorio kako se nikoga ne podcjenjuje i da je problem trošenja socijalne pomoći koja se 
nenamjenski troši. Prema statistici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje većinu nezaposlenih čine 
pripadnici romske nacionalne manjine koje treba motivirati za rad. 

Na drugo pitanje vijećnika očitovala se Sonja Tošić Grlač, pročelnica Upravnog odjela 
za zdravstvo i socijalnu skrb istaknuvši da Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije 
ima predstavnika romske nacionalne manjine, da dolazi na sastanke i da je upoznat s radom 
Koordinacije, a da će se o Izvješću Koordinacije detaljnije raspravljati u daljnjem tijeku sjednice. 

 
Vijećnik Josip Puklavec svoje pitanje uputio je Policijskoj upravi međimurskoj upozorivši 

na svakodnevne prometne gužve te je zatražio veći angažman prometne policije u regulaciji 
prometa na frekventnim mjestima kao što su raskrižja gdje nema rotora, u blizini škola, trgovačkih 
centara i slično i to ne samo u Gradu Čakovcu već i na drugim mjestima, npr. u Nedelišću, 
Šenkovcu, Murskom Središću i dr. Uz sve navedeno, vijećnik je pohvalio rad postaje prometne 
policije što intenzivno radi na edukaciji svih sudionika u prometu od vrtića, škola i sl. te na raznim 
akcijama koje poduzima  čime dokazuje da je preventiva najbitnija  u cilju sprečavanja prometnih 
nezgoda. 

Upit vijećnika proslijeđen je Policijskoj upravi međimurskoj. 
 
Vijećnik Goran Kozjak pitao je što se do sada poduzelo od strane Bolnice i Županije kao 

osnivača za privlačenje liječnika na natječaje specijalizacije i deficitna radna mjesta u Županijskoj 
bolnici, Hitnoj i Domu zdravlja. Koje vrste subvencioniranja može Županija ponuditi obzirom na 
činjenicu da sve županije u okolici nude nekakve vrste subvencije, rate kredita ili stanove u 
sklopu županije odnosno grada. Zanimalo ga je da li možemo biti konkurentniji od ostalih županija 
te je predložio i uključivanje Odbora za zdravstvo u tu problematiku. 

 
Matija Posavec, župan odgovorio je da je prijedlog rješenja i informacija o situaciji s 

liječnicima na upravi bolnice. Ukoliko postoje bilo kakvi problemi ravnateljstvo mora dati inicijativu 
za rješavanje tih problema, a Međimurska županija kao osnivač spremna je pomoći. 

 
Sonja Tošić Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb 

odgovorila je kako postoji niz mjera poput subvencioniranja kredita, sufinanciranje specijalizacija, 
financiranje edukacija, novčane stimulacije, gradnja vrtića u krugu bolnice, stvaranje kvalitetnijih 
infrastrukturnih uvjeta i dr. te ukoliko postoje još neki prijedlozi Županija će ih sigurno razmotriti.  

 
Vijećnik Siniša Šalamon zamolio je informaciju da li Županija ima sistematski pregled 

aktualnog stanja u poljoprivredi Međimurske županije, s podacima o veličini, vrsti i kategoriji 
zemljišta, načinu i vrsti korištenja poljoprivrednih površina te o ostalim relevantnim podacima. 

Drugo pitanje odnosilo se  na donošenje novog Zakona o raspolaganju poljoprivrednim 
zemljištem, koji između ostaloga vraća državno poljoprivredno zemljište na upravljanje jedinicama 
lokalne samouprave te istima nalaže da izrade Program raspolaganja državnim zemljištem, uz 
prethodnu suglasnost Županije i odobrenje nadležnog Ministarstva. Vijećnik je pitao da li Županija 
ima informaciju o tome koliko je jedinica lokalne samouprave pokrenulo taj proces. Istaknuo je da 
se do sada pokazalo da je država loš gospodar, zbog spore i komplicirane administracije te da je 
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najbolje rješenje davanje preporuke jedinicama lokalne samouprave da iskoriste zakonsku 
mogućnost prodaje državnog zemljišta manjeg od 1 hektra domicilnim poljoprivrednim 
proizvođačima. 

 
Darko Radanović, pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti u svezi 

prvog pitanja odgovorio je da su na zadnjoj sjednici GSV-a dali tu Informaciju i ukoliko postoji 
potreba može se dati i na Skupštinu Međimurske županije. Glede drugog pitanja, pročelnik je 
odgovorio kako će se o toj temi raspravljati na idućoj sjednici Kolegija načelnika i gradonačelnika 
obzirom da je već bilo upita te kako još uvijek ne postoji informacija koliko je gradova i općina 
započelo s procesom. 

 
Potom je, Josip Grivec, zamjenik župana vijećniku na samoj sjednici dao Izvješće u 

svezi prvog pitanja te pritom rekao da će biti dostupno i na službenim stranicama Međimurske 
županije. 

 
Vijećnik Ervin Vičević  pitao je zašto se u Međimurju u kojem živi 17 500 sportaša gdje 

se godišnje obavi 35 000 pregleda svakih 6 mjeseci, ne može prihvatiti potvrda pregleda 
obiteljskog liječnika, s obzirom da oni imaju za svakog pojedinca potpunu zdravstvenu 
dokumentaciju, a sam Zakon ne omogućava provedbu takvog rješenja već to pravo imaju samo 
liječnici s certifikatom, a njih je vrlo malo. Cijene pregleda u Prelogu podignute su s 125 kuna na 
220 kuna, u Čakovcu je cijena 250 kuna, liječnik u Ivanovcu obavljao je pregled za 80 kuna, dok 
je cijena pregleda na Medicini sporta, Poliklinika u Zagrebu na Borongaju tek 40 kuna. Ujedno je 
uputio apel saborskim zastupnicima da se osvrnu na tu problematiku te je zatražio i mišljenje 
Zavoda za zdravstvo Međimurske županije. 

 
Matija Posavec, župan odgovorio je kako će se taj problem riješiti za cca. dvije godine 

kada dobijemo liječnika sportske medicine koji je trenutno na specijalizaciji te da se o toj 
problematici već upozoravalo preko Zajednice sportova kao i preko predsjednika nogometnog 
saveza Međimurja. 

Vijećnik Ivica Baksa pitao je kada će biti sanirana prometnica koja prolazi kroz naselje 
Pribislavec. Vijećnik je iznio kako tom prometnicom svakodnevno prolazi par tisuća automobila te  
predstavlja problem ne samo kroz sigurnost u prometu već ostavlja i velike šteta na 
automobilima. Prema saznanjima radovi na navedenoj dionici trebali su biti gotovi 31.12.2017. 
godine iz čega proizlazi da je rok završetka radova prekoračen za 88 dana. Vijećnika je zanimalo 
tko će plaćati penale za kašnjenje radova i kada će u konačnici radovi biti gotovi.  Ujedno je 
zamolio da mu se pisanim putem dostave na uvid ugovori između naručitelja radova i izvođača 
radova kao i svi aneksi ugovora ukoliko postoje.  

Matija Posavec, župan odgovorio je da bi radovi na spomenutoj prometnici trebali biti 
gotovi do 1. svibnja i da će mu se pisanim putem dostaviti traženi ugovori ujedno je uputio apel 
ravnateljici ŽUC-a da radovi završe 1. svibnja. 2018. godine. 

Vijećnik Mladen Čonka predložio je da se naplata parkirnih karata na parkiralištima uz 
Županijsku bolnice Čakovec ukine ili da se karta vrijedi cijeli dan iz razloga jer je teško 
pacijentima u bolnici svakih sat vremena odlaziti produžiti parking zbog čega nerijetko dobivaju 
kazne. Vijećnik je apelirao na župana da provjeri koliki je prihod Čakoma od naplate tih karata te 
da se pokuša riješiti taj problem. 

Matija Posavec, župan odgovorio je da će provjeriti o kojim se sredstvima radi te da će 
pokušati iznaći rješenja uz tu problematiku.  

Po završetku aktualnog sata sukladno članku 100. Poslovnika Skupštine Međimurske 
županije predsjednik Skupštine predložio je da se dnevni red dopuni s dvije točke dnevnog reda, 
na način da 1. točka bude  
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a) Izvješće mandatne komisije o stavljanju mandata u mirovanje iz osobnih razloga i o imenima 
vijećnika koji umjesto izabranih vijećnika počinju obnašati vijećnički mandat  
b) Polaganje prisege 
 
a da se kao zadnja točka doda  28. Prijedlog zaključka o prihvaćanju inicijative za promjenu 
iznosa lovozakupnine u zajedničkim otvorenim lovištima Međimurske županije. 
 

Obzirom da su dodatne materijale uz točku 16. Izvješće o ostvarivanju godišnjeg 
programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Međimurske 
županije za 2017. godinu – Javna ustanova za zaštitu prirode  - Međimurska priroda vijećnici 
primili pred početak sjednice,  vijećnici mr.sc. Franjo Cimerman i Ivančica Somođi predložili su da 
se iz dnevnog reda izuzme predmetna točka  iz razloga jer nije bilo dovoljno vremena da se 
materijali pročitaju.  
 

Potom je predsjednik Skupštine dao na glasanje predloženu dopunu kao i izuzimanje 
točke s dnevnog reda, te je Skupština jednoglasno (38 „za“) uz 38 nazočnih vijećnika utvrdila 
sljedeći dnevni red: 

 
1.) A) IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE IZ 

OSOBNIH RAZLOGA I O IMENIMA VIJEĆNIKA KOJI UMJESTO IZABRANIH VIJEĆNIKA 
POČINJU OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT 

B) POLAGANJE PRISEGE 
2.) IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. 

SRPNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE 
3.) PRIJEDLOZI ODLUKA O DODJELI NAGRADE „ZRINSKI“ ZA 2017. GODINU 
4.) PRIJEDLOG ODLUKE O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA MIN – 

MEĐIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE D.O.O. 
5.) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU UGOVORA O PRIJENOSU 

VLASNIŠTVA NEKRETNINE OPĆINI KOTORIBA 
6.) PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE ZA RAZVOJ 

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
7.) PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA O SURADNJI IZMEĐU 

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (REPUBLIKA HRVATSKA) I KUJAWSKO – POMORSKOG 
VOJVODSTVA (REPUBLIKA POLJSKA) 

8.) PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA 
ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTRA ZA SOCIJALNU 
SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2018. GODINI 

9.) PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA 
DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMA  ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC U 
2018. GODINI 

10.) IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA 2017. 
GODINU 

11.) a) IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA 
KUĆA“ ZA 2017. GODINU 

b) PLAN I PROGRAM RADA DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA 
KUĆA“ ZA 2018. GODINU 

12.) IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2017. GODINU 
13.) IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 

2017. GODINU 
14.) A) IZVJEŠĆE O RADU LJEKARNE ČAKOVEC ZA 2017. GODINU 
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG 

VIJEĆA LJEKARNE ČAKOVEC O RASPOREDU DOBITI 
15.) A) IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA ZA 2017. 

GODINU 
B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU DODATKA V. SPORAZUMA O 

OSNIVANJU CENTRA DR. RUDOLFA STEINERA  
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16.)IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

17.) A) IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2017. GODINU 
B) PROGRAM RADA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2018. GODINU 
18.) IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKE ENEREGETSKE AGENCIJE D.O.O. U 

2017. GODINI 
19.) IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM OBDUKCIJAMA I RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE 

ZA 2017. GODINU 
20.) IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA ZA 2017. 

GODINU 
21.) IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE 

SPAŠAVANJA, STANICA ČAKOVEC ZA 2017. GODINU 
22.) IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“ ZA 

2017. GODINU 
23.) IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE ZA  OBRAZOVANJE DR. VINKO 

ŽGANEC ZA 2017. GODINU 
24.) IZVJEŠĆE O RADU GOSPODARSKO SOCIJALNOG VIJEĆA U MEĐIMURSKOJ 

ŽUPANIJI ZA 2017. GODINU 
25.) IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. 

GODINU 
26.) IZVJEŠĆE O RADU KOORDINACIJE ZA LJUDSKA PRAVA MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 
27.) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU INICIJATIVE ZA PROMJENU IZNOSA 

LOVOZAKUPNINE U ZAJEDNIČKIM OTVORENIM LOVIŠTIMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 

TOČKA 1. 
A) IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE IZ 

OSOBNIH RAZLOGA I O IMENIMA VIJEĆNIKA KOJI UMJESTO IZABRANIH VIJEĆNIKA 
POČINJU OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT 

B) POLAGANJE PRISEGE 
  
 Izvješće mandatne komisije podnio je Ivica Baksa, član Mandatne komisije. Mandatna 
komisija Skupštine Međimurske županije na 3. sjednici, održanoj 28. ožujka 2018. godine utvrdila 
je da su Dražen Srpak i Ljubomir Kolarek, sukladno članku 79. stavku 6. Zakona o lokalnim 
izborima („Narodne novine“ broj 144/12 i 121/16), podnijeli zahtjev za stavljanje mandata u 
mirovanje iz osobnih razloga. Zahtjev je zaprimljen 26. ožujka 2018. godine u Pisarnici Upravnog 
odjela za poslove Skupštine i opće poslove. Prema istoimenom članku, stavku 7. predmetnog 
Zakona mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva počinje teći od dana dostave pisanog 
zahtjeva. 
 
 Dražen Srpak i Ljubomir Kolarek izabrani su za vijećnike Skupštine Međimurske županije 
na kandidacijskoj listi HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE. Prema članku 81. stavku 2. 
Zakona o lokalnim izborima, člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke 
stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojemu je mandat 
prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste. 
 
 Shodno tome, HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA odredila je da umjesto Dražena 
Srpaka vijećnički mandat u Skupštini Međimurske županije počinje obnašati zamjenica vijećnika 
Jasna Ciboci iz Murskog Središća, dok umjesto Ljubomira Kolareka vijećnički mandat počinje 
obnašati Zlatko Horvat iz Cirkovljana. 
 
 Jednoglasno („38“ za) uz 38 prisutnih, vijećnici su usvojili predmetno Izvješće te je 
donijeta 
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O D L U K A 
o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Skupštini 

Međimurske županije 
 

 B) Polaganje prisege 
  
 Predsjednik Skupštine pročitao je tekst prisege: 
 

«Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika obnašati savjesno i odgovorno i 
da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona, Statuta i odluka Međimurske županije, da 
ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske te se zauzimati za svekoliki probitak 
Međimurske županije i Republike Hrvatske.“ 

 Potom su Jasna Ciboci i Zlatko Horvat sa riječju „prisežem“ prisegli za vijećnike Skupštine 
Međimurske županije. 
 
 Sjednici je sada prisutno 40 vijećnika. 

 
 

TOČKA 2. 
IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 

31. PROSINCA 2017. GODINE 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu župana Međimurske županije za 
razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga 
Skupštini na raspravu i usvajanje. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Željko Pavlic, Darko Horvat, mr.sc. Franjo Cimerman, 
Matija Posavec, župan i Darko Radanović, pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti. 

Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (40 „za“) uz 40 nazočnih vijećnika, donijela 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu župana Međimurske županije za razdoblje od 01. srpnja do 

31. prosinca 2017. godine 

 
TOČKA 3. 

PRIJEDLOZI ODLUKA O DODJELI NAGRADE „ZRINSKI“ ZA 2017. GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedloge odluka o dodjeli Nagrade „Zrinski“ za 
2017. godinu. Prijedloge je utvrdio Odbor za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske 
županije i predložio ih Skupštini na raspravu i usvajanje. 

 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Darko Horvat, Ervin Vičević, Mladen Novak, predsjednik 

Skupštine te Matija Posavec, župan. 

Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (40 „za“) uz 40 nazočnih vijećnika, donijela 

O D L U K U 
o dodjeli Nagrade „Zrinski“ za 2017. godinu GKP PRE-KOM – u iz Preloga za izgradnju 

cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i izuzetan doprinos u djelatnosti zaštite okoliša 
  

Skupština je većinom glasova (33 „za“ i 7 „suzdržanih“) uz 40 nazočnih vijećnika, donijela 

O D L U K U 
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o dodjeli Nagrade „Zrinski“ za 2017. godinu Udruzi „Zora“ iz Čakovca za nesebičan 
angažman i za uspješno višegodišnje djelovanje na području zaštite i promocije ljudskih prava, 

razvoju civilnog društva i zajednice  
 

Skupština je jednoglasno (40 „za“) uz 40 nazočnih vijećnika, donijela 

O D L U K U 
o dodjeli Nagrade „Zrinski“ za 2017. godinu akademiku Dragutinu Feletaru iz Donje 

Dubrave za izniman doprinos u istraživanju povijesno – geografskih značajki Međimurja te 
dugogodišnjem predanom djelovanju u znanstvenom, društvenom i kulturnom životu Međimurske 

županije 
 

Skupština je većinom  glasova (38 „za“ i 2“protiv“) uz 40 nazočnih vijećnika, donijela 

O D L U K U 
o dodjeli Nagrade „Zrinski“ za 2017. godinu  mr.sc. Zvonku Golubu iz Čakovca  za 

naročite uspjehe u organiziranju odgojno – obrazovnog rada i zapažane rezultate u unapređenju 
obrazovanja i školstva u Međimurskoj županiji   

 
Skupština je jednoglasno (39 „za“ i 1 „suzdržanim“) uz 40 nazočnih vijećnika, donijela 

O D L U K U 
o dodjeli Nagrade „Zrinski“ za 2017. godinu Ivici Jurgecu iz Strahoninca za novinarska 

ostvarenja i uredničke rezultate te popularizaciji Međimurja kao regije 
 

TOČKA 4. 
PRIJEDLOG ODLUKE O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA MIN – 

MEĐIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE D.O.O. 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala 
društva MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE I NEKRETNINE D.O.O. Prijedlog je utvrdio župan i 
predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

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

U raspravi su sudjelovali vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman i Matija Posavec, župan. 

Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (32 „za“ i 6 „protiv“ ) uz 38 nazočnih 
vijećnika, donijela 

O D L U K U 
o povećanju temeljnog kapitala društva MIN – Međimurje, Investicije i Nekretnine d.o.o. 

 
TOČKA 5. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU UGOVORA O PRIJENOSU VLASNIŠTVA 
NEKRETNINE OPĆINI KOTORIBA 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog zaključka o prihvaćanju ugovora o 

prijenosu vlasništva nekretnine Općini Kotoriba. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je 
Skupštini na raspravu i usvajanje. 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (38 „za“) uz 38 nazočnih vijećnika, donijela 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju ugovora o prijenosu vlasništva nekretnine općini Kotoriba 
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TOČKA 6. 
PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove za 
razvoj Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i 
usvajanje. 

U raspravi su sudjelovali vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman i Sandra Polanec Marinović, 
direktorica REDEA-e. 

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

O D L U K U 
o osnivanju Javne ustanove za razvoj Međimurske županije 

 

TOČKA 7. 
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA O SURADNJI IZMEĐU 

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (REPUBLIKA HRVATSKA) I KUJAWSKO – POMORSKOG 
VOJVODSTVA (REPUBLIKA POLJSKA) 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o prihvaćanju sporazuma o 
suradnji između Međimurske županije (Republika Hrvatska) i Kujawsko – pomorskog vojvodstva 
(Republika Poljska). Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

Odbor za međužupanijsku suradnju bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 

Uvodno obrazloženje podnijela je  Sandra Herman, zamjenica župana. 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (38 „za“) uz 38 nazočnih vijećnika, donijela 

O D L U K U 
o prihvaćanju Sporazuma o suradnji između Međimurske županije (Republika Hrvatska) i 

Kujawsko – pomorskog vojvodstva (Republika Poljska) 
 

TOČKA 8. 
PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA 

ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTRA ZA SOCIJALNU 
SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2018. GODINI 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  Prijedlog odluke o minimalnim standardima, 

kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centra za socijalnu skrb i 
troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini. Prijedlog je utvrdio župan i 
predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

Odbor za financije i proračun i Odbor za socijalnu skrb bez primjedbi su raspravili o 
Prijedlogu odluke. 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Goran Kozjak i dr.sc. Sonja Tošić Grlač, pročelnica 
Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. 

Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (37 „za“) uz 37 nazočnih vijećnika, donijela 

O D L U K U 
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o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih 
rashoda Centra za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. 

godini 
 

TOČKA 9. 
PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA 

DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMA  ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC 
U 2018. GODINI 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  Prijedlog odluke o minimalnim financijskim 

standardima za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec u 2018. 
Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

Odbor za financije i proračun i Odbor za socijalnu skrb bez primjedbi su raspravili o 
Prijedlogu odluke. 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (37 „za“) uz 37 nazočnih vijećnika, donijela 

O D L U K U 
o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje Doma za starije i 

nemoćne osobe Čakovec u 2018. godini 
 

TOČKA 10. 
IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA 2017. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Doma za starije i nemoćne osobe 

Čakovec za 2017. godinu. Izvješće  je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i 
usvajanje. 

Odbor za financije i proračun i Odbor za socijalnu skrb bez primjedbi su raspravili o 
Izvješću. 

U raspravi su sudjelovale vijećnica Ivančica Somođi i Štefica Martinez, ravnateljica Doma 
za starije i nemoćne osobe Čakovec. 

Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (35 „za“) uz 35 nazočnih vijećnika, donijela 

Z A K L J U Č A K  
o prihvaćanju Izvješća o radu Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec za 2017. godinu 

 
 

TOČKA 11. 
a) IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“ 

ZA 2017. GODINU 
b) PLAN I PROGRAM RADA DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA 

KUĆA“ ZA 2018. GODINU 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili predmetne materijale. Prijedloge je utvrdio župan i 
predložio ih je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

Odbor za financije i proračun i Odbor za socijalnu skrb bez primjedbi su raspravili o 
predmetnim materijalima. 

Vijećnik Darko Horvat osvrnuvši se na Plan i Program rada te iskazanu potrebu za 
kupnjom nekretnine, predložio je, da se uz suglasnost Županije ili Upravnog vijeća kupi 
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nekretnina koja je namijenjena za Sigurnu kuću. Naime, postoji  izvor iz kojeg se ista može 
sufinancirati, a i sam vijećnik spreman je osobno se u tu inicijativu uključiti.  

Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (37 „za“) uz 37 nazočnih vijećnika, donijela 

Z A K L J U Č A K   
o prihvaćanju Izvješća o radu Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ za 2017. 

godinu i Plana i Programa rada Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ za 2018. godinu. 
 

TOČKA 12. 
IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2017. GODINU 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Doma zdravlja Čakovec za 2017. 
godinu. Izvješće je utvrdio župan i predlaže ga Skupštini na raspravu i usvajanje. 

Odbor za financije i proračun i Odbor za zdravstvo bez primjedbi su raspravili o Izvješću. 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Goran Kozjak i Branko Vrčić, ravnatelj Doma zdravlja 
Čakovec. 

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

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Doma zdravlja Čakovec za 2017. godinu 

 
 

TOČKA 13. 
IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 

2017. GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Zavoda za hitnu medicinu 
Međimurske županije za 2017. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i usvajanje. 

Odbor za financije i proračun utvrdio je da na stranici 11 Izvješća u tablici umjesto riječi 
„Sveukupne obveze“ treba stajati „Sveukupno potraživanja“ dok je  Odbor za zdravstvo bez 
primjedbi raspravio o Izvješću. 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Goran Kozjak i Tomislav Novinščak, ravnatelj Zavoda za 
hitnu medicinu Međimurske županije. 

Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (37 „za“) uz 37 nazočnih vijećnika, donijela 

Z A K L J U  Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije za 2017. 

godinu 

 

TOČKA 14. 
a) IZVJEŠĆE O RADU LJEKARNE ČAKOVEC ZA 2017. GODINU 

B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA 
LJEKARNE ČAKOVEC O RASPOREDU DOBITI 

Uz poziv za sjednicu primili  vijećnici su primili predmetne materijale. Prijedloge je utvrdio 
župan i predložio ih  je Skupštini na raspravu i usvajanje. 
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Odbor za financije i proračun i Odbor za zdravstvo bez primjedbi su raspravili o 
predmetnim materijalima. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici mr.sc. Franjo Cimerman, Dragutin Glavina, Ivančica 
Somođi, Goran Kozjak, Andreja Knežević, ravnateljica Ljekarne Čakovec i Matija Posavec, 
župan. 

Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (34 „za“, 2 „suzdržanih“ i 1 „protiv“) uz 37 
nazočnih vijećnika, donijela  

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Ljekarne Čakovec za 2017. godinu 

 
Potom je Skupština, većinom glasova (30 „za“, 3 „suzdržanih“ i 4 „protiv“) uz 37 nazočnih 

vijećnika donijela  

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

 
TOČKA 15. 

A) IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA ZA 2017. 
GODINU 

B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU DODATKA V. SPORAZUMA O 
OSNIVANJU CENTRA DR. RUDOLFA STEINERA  

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili predmetne materijale. Prijedloge je utvrdio župan i 

predložio ih je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

Odbor za financije i proračun i Odbor za poljoprivredu i turizam bez primjedbi su raspravili 
o predmetnim materijalima. 

U raspravi su sudjelovale vijećnice Nadica Lovrec, Dijana Novak te mr.sc. Dijana 
Posavec, ravnateljica Centra.  

Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (37 „za“) uz 37 nazočnih vijećnika, donijela  

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu ustanove Centar dr. Rudolf Steinera za 2017. godinu. 

 
Potom je Skupština, također jednoglasno (37 „za“) uz 37 nazočnih vijećnika, donijela 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Dodatka V. sporazuma o osnivanju Centra dr. Rudolfa Steinera 

 

TOČKA 16. 
IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje 
Međimurske županije za 2017. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i usvajanje. 

Odbor za financije i proračun i Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša bez primjedbi 
su raspravili o Izvješću. 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (37 „za“) uz 37 nazočnih vijećnika, donijela  
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Z A K L J U Č AK 
o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije za 

2017. godinu 
 

TOČKA 17. 
A) IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2017. GODINU 
B) PROGRAM RADA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2018. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  predmetne materijale. Prijedloge je utvrdio župan 

i predložio ih Skupštini na raspravu i usvajanje. 

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

U raspravi su sudjelovali vijećnici mr.sc. Franjo Cimerman, Ivančica Somođi, Boška Ban 
Vlahek, Mihaela Martinčić, Maša Hrustek Sobočan, ravnateljica Muzeja te Matija Posavec, župan. 

Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (32 „za“  i 7 „protiv“) uz 39 nazočnih 
vijećnika, donijela 

Z A  K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja Međimurja Čakovec za 2017. godinu 

Skupština je  većinom glasova (31 „za“, 1 „suzdržanim i „7“ protiv) uz 39 nazočnih 
vijećnika, donijela 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Programa rada Muzeja Međimurja Čakovec za 2018. godinu 

 
TOČKA 18. 

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKE ENEREGETSKE AGENCIJE D.O.O. U 
2017. GODINI 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju Međimurske energetske 

agencije d.o.o. u 2017. godini. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga Skupštini na raspravu i 
usvajanje. 

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

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (38 „za) uz 38 prisutnih vijećnika, donijela 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Međimurske energetske agencije d.o.o. u 2017. 

godini 

TOČKA 19. 
IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM OBDUKCIJAMA I RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE ZA 

2017. GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu 
mrtvozorničke službe za 2017. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i usvajanje. 

Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Izvješću dok je  Odbor za 
zdravstvo utvrdio da uz Izvješće nedostaje tabličan prikaz broja umrlih i obduciranih po odjelima 
Županijske bolnice Čakovec. Tabličan prikaz vijećnicima je dostavljen  na klupe pred početak 
sjednice. 
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U raspravi su sudjelovali vijećnik Goran Kozjak, mr.sc. Franjo Cimerman i Sonja Tošić 
Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. 

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

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2017. 

godinu 
 

TOČKA 20. 
IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA ZA 2017. 

GODINU 
 

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu 
prava pacijenata za 2017. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i usvajanje. 

 
Odbor za zdravstvo bez primjedbi je raspravio o Izvješću. 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Goran Kozjak. 

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

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata za 2017. godinu 

 

TOČKA 21. 
IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE 

SPAŠAVANJA, STANICA ČAKOVEC ZA 2017. GODINU 
 

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu i financijsko izvješće 
Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Čakovec za 2017. godinu. Izvješće je utvrdio župan i 
predložio ga Skupštini na raspravu i usvajanje. 

 
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Izvješću. 

U raspravi su sudjelovali vijećnica Ivančica Somođi i Miodrag Novosel, tajnik HGSS-a, 
Stanice Čakovec. 

Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (36 „za“) uz 36 nazočnih vijećnika, donijela 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Hrvatske gorske službe spašavanja, 

Stanice Čakovec za 2017. godinu. 
 

TOČKA 22. 
IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“ ZA 2017. 

GODINU 
 

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Međimurske zaklade 
solidarnosti „Katruža“  za 2017. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i usvajanje. 

 
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Izvješću. 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (36 „za“) uz 36 nazočnih vijećnika, donijela 
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Z A K L J U Č A K  
o prihvaćanju Izvješća o radu Međimurske zaklade solidarnosti „Katruža“ za 2017. godinu 

 

TOČKA 23. 
IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE ZA  OBRAZOVANJE DR. VINKO 

ŽGANEC ZA 2017. GODINU 
 

. U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu međimurske zaklade za 
obrazovanje Dr. Vinko Žganec za 2017. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga Skupštini 
na raspravu i usvajanje. 

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

raspravili o Izvješću. 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (36 „za“) uz 36 nazočnih vijećnika, donijela 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec za 

2017. godinu. 
 

TOČKA 24. 
IZVJEŠĆE O RADU GOSPODARSKO -  SOCIJALNOG VIJEĆA U MEĐIMURSKOJ 

ŽUPANIJI ZA 2017. GODINU 
 

U materijalima za sjednicu primili ste Izvješće o radu Gospodarsko - socijalnog vijeća u 
Međimurskoj županijI za 2017. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i usvajanje. 
 

 U raspravi su sudjelovali vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman i Josip Grivec, zamjenik 
župana. 

 Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (37 „za“) uz 37 nazočnih vijećnika, donijela  

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Gospodarsko – socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji za 2017. 

godinu 
 

TOČKA 25. 
IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

 
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Savjeta mladih Međimurske 

županije za 2017.godinu. Izvješće je utvrdio župan i predlaže ga Skupštini na raspravu i 
usvajanje. 

 
Odbor za mladež bez primjedbi je raspravio o Izvješću. 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (37 „za“) uz 37 nazočnih vijećnika, donijela 

Z A K L J U Č A K    
o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Međimurske županije za 2017. godinu. 

 

TOČKA 26. 
IZVJEŠĆE O RADU KOORDINACIJE ZA LJUDSKA PRAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

ZA 2017. GODINU 
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U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Koordinacije za ljudska 

prava Međimurske županije za 2017 godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga Skupštini na 
raspravu i usvajanje. 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (37 „za“) uz 37 nazočnih vijećnika, donijela 

Z A K L J U Č A K  
o prihvaćanju Izvješća o radu Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije za 

2017. godinu. 

 

TOČKA 27. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU INICIJATIVE ZA PROMJENU IZNOSA 

LOVOZAKUPNINE U ZAJEDNIČKIM OTVORENIM LOVIŠTIMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 

Pred početak sjednice  vijećnici su na klupe primili  Prijedlog zaključka o prihvaćanju 
inicijative za promjenu iznosa lovozakupnine u zajedničkim otvorenim lovištima Međimurske 
županije. Prijedlog je utvrdio Odbor za poljoprivredu i turizam i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i usvajanje. 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Mladen Čonka. 

 Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (34 „za“ i 3 „protiv“) uz 37 nazočnih 
vijećnika, donijela 

Z A K L J U ČA K  
o prihvaćanju inicijative za promjenu iznosa lovozakupnine u zajedničkim otvorenim 

lovištima Međimurske županije. 
 

Ovime je dnevni red iscrpljen te je predsjednik Skupštine zaključio 5. sjednicu Skupštine 
Međimurske županije u 13:15 sati. 

 

                                                                                                         PREDSJEDNIK 

                                                                                                  Mladen Novak, dipl. ing.,v.r. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
NAPOMENA: 

- sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio 
zapis sa 5. sjednice Skupštine Međimurske županije i čuva se u Upravnom odjelu za 
poslove Skupštine i opće poslove. 

 

 


