
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
sa 14. sjednice Skupštine Međimurske županije, održane 3. listopada 2019. godine, u velikoj 

vijećnici u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9:00 sati 
 

Sjednicu je pozivom KLASA: 021-05/19-03/14, URBROJ:2109/1-02-19-01, od 25. rujna  2019. 
godine sazvao predsjednik Skupštine Međimurske županije, Mladen Novak. 

Sjednicu Skupštine otvorio je predsjednik Mladen Novak i utvrdio da je na sjednici bilo 
nazočno 32 vijećnika. 

Sjednici su bili nazočni vijećnici: Ivica Baksa, Franjo Bukal, dr.sc. Branimir Bunjac, Jasna 
Ciboci, mr.sc. Franjo Cimerman, Mladen Čonka, Marija Frančić, Dragutin Glavina, Damir Grašić, 
Zlatko Horvat, Nenad Hranilović, Igor Ivković, Valentin Kočila, Željko Kofjač, Goran Kozjak, Nadica 
Lovrec, Mihaela Martinčić, Zdravko Mlinarić, Alojz Nestić, Dijana Novak, Mladen Novak, Petar Novak, 
Marina Orehovec, Matjaš Oršuš, Željko Pavlic, Vladimir Peršić, Josip Puklavec, Siniša Šalamon, 
Zvonimir Taradi, Bernarda Topolko, Ervin Vičević i Dražen Vidović. 

Na sjednici nisu bili nazočni vijećnici:  Boška Ban Vlahek. Višnja Ivačić, Franjo Makovec, 
Slađan Mihoci, Antun Marodi, Petra Podravec, Snježana Sabolek, Ivančica Somođi, Marijan Varga i 
Matija Žugec. 

Sjednici su bili nazočni i Matija Posavec, župan, Josip Grivec, zamjenik župana, Neda Šarić, 
pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove, Blaženka Novak, privremena 
pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport, Sonja Tošić Grlač, pročelnica Upravnog 
odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, Stjepan Lacković, pročelnik Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Darko Radanović, pročelnik Upravnog Odjela za gospodarske 
djelatnosti, Mirjana Pintar, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje, Tomislav Novinščak, ravnatelj 
Županijske bolnice Čakovec, Mladen Ružman, direktor Piškornice d.o.o., Marijan Blažok, direktor 
Piškornice – sanacijsko odlagalište d.o.o., Nikola Martinaga, voditelj poslova razvoja i upravljanja 
projektom u Piškornici d.o.o., Ivica Perhoč, član Nadzornog odbora u Piškornici i Željko Medved, 
predsjednik Udruga zajednice tehničke kulture Međimurske županije. 

Predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Skupštine 
Međimurske županije. 

Potom je jednoglasno („32“ za) prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Skupštine 
Međimurske županije. 

 
Prema Poslovniku Skupštine vijećnici su održali  
 

a k t u a l n i  s a t 
 

Vijećnik Ervin Vičević pitao je što županijska vlast misli poduzeti u svezi stanja sigurnosti u 
Međimurju. S obzirom da su izbori prošli tema dobiva sve manje prostora u javnosti. Policija je 
pojačala svoje redove, ali nije dobila ono najvažnije, veće ovlasti. O nužnim promjenama Zakona o 
socijalnoj skrbi te o vaučerima više se ne govori, a u Međimurju nije 5 do 12 nego je već 12 i 30.  

Potom se osvrnuo na devijantno ponašanje mladih u obrazovnim ustanovama. Ustvrdio je da 
mnogi učitelji ne rade u Školi za život nego u Školama za preživljavanje jer je njihov posao odgojiti i 
obrazovati i one koji demoliraju kafiće, pljačkaju starice, remete javni red i mir. Takvi dolaze iz obitelji 
koje posjeduju ilegalno oružje i u doticaju su s drogama i alkoholom, a fotografije i razgovore oni sami 
objavljuju na društvenim mrežama. Slijedom navedenog, pitao je hoće li župan  zatražiti stav po 
pitanju navedenog od ministara prosvjete, unutarnjih poslova, socijalne skrbi odnosno što misle 
poduzeti? Ujedno je čestitao učiteljima njihov dan koji se obilježava 5. listopada. 

Matija Posavec, župan u svezi teme stanja sigurnosti odgovorio je da se s županijske razine 
cijelo vrijeme apelira te su pomaci vidljivi. Povećan je broj policijskih službenika, otvorit će se 
ispostava Centra za socijalnu skrb u Prelogu, povećat će se broj socijalnih radnika, u saborskoj 
proceduri je i izmjena Zakona o socijalnoj skrbi, a vaučeri se postepeno uvode. Poručio je da u svim 
izjavama u posljednjih godinu dana kad se govori o razvoju Međimurja i međimurskim projektima ne 
izostavlja rad upravo na stanju sigurnosti te će u sadašnjem, ali i u budućem radu to biti ključna 
poruka suradnje lokalne i regionalne vlasti sa središnjom vlašću. Međutim to je problem koji treba 



2 

 

postepeno rješavati. Ujedno je apelirao na Vladu i saborske zastupnike da se malo više posvete tom 
problemu. 

Glede Škole za život odgovorio je da je u Međimurju itekako vidljivo  poboljšanje uvjeta u 
srednjim i osnovnim školama. Do sada je obnovljeno 15 škola, desetak škola je u obnovi, a za desetak 
škola se priprema projektna dokumentacija i nikada nije bio veći investicijski ciklus u stvaranju uvjeta u 
školama koristeći europska sredstva. Na nastavni plan i program, kurikularne reforme Škole za život 
Županija ne može utjecati. Bio je raspisan natječaj  na koji su se škole mogle javiti. Javilo se sedam 
škola iz Međimurja, a dobile su tri i to Srednja škola Prelog, Orehovica i Donja Dubrava.  

Vijećnik Željko Pavlic osvrnuo se na pitanje o budućnosti tvrtke Meiso koje je postavio na 13. 
sjednici Skupštine te rekao da su se u međuvremenu nastavili razgovori u tišini sa nepoznatim 
ishodom. Za razliku od Meiso-a poznata je sudbina 3. maja iz Rijeke, koja se rješava javno na sjednici 
Vlade RH i promovira konferencijama za medije u krugu tvornice. Naime, Vlada je donijela odluku da 
sa 150 milijuna kuna jamstva osigura sredstva za dovršetak gradnje jednog broda, a dat će jamstva za 
još tri broda, dakle cca. 500 milijuna kuna. Proteklih godina država je potpomogla rad 3. maja sa preko 
9 milijardi kuna, a cijelu brodogradnju sa preko 35 milijardi kuna. Vijećnika je zanimalo postoji li šansa 
da država otpiše svoja potraživanja prema Meiso-u čime bi se ispunili osnovni uvjeti za njegov 
opstanak ili se ta priča završila. 

Drugo, referirao se na prijedlog ministra zdravstva o prebacivanju dijela dugovanja županijskih 
bolnica na njihove osnivače odnosno županije te pitao hoće li Županija pristati na takav prijedlog.  

Matija Posavec, župan izjavio je da je poduzeće Meiso u većinskom vlasništvu države te 
pozvao odgovorne da kvalitetnije rade na rješavanju problema tvrtke te brizi za radnike kojima je 
upitno hoće li dobiti plaću. Situacija zahtijeva hitnu reakciju resornog ministra kojeg je pozvao da dođe 
u tvrtku i objasni radnicima hoće li dobiti plaću, a ne da su prepušteni sami sebi. 

Na drugo pitanje vijećnika, župan je kazao da Županija nema mogućnosti sudjelovati u 
preuzimanju duga Županijske bolnice Čakovec prema veledrogerijama. Trenutna dugovanja 
Županijske bolnice Čakovec prema veledrogerijama su oko 49 milijuna kuna, s time da je 36 milijuna 
kuna dugovanje od 0 do 250 dana, a 890 tisuća kuna je dug koji je stariji od 300 dana. 

Potom je vijećnik Željko Pavlic komentirao kako je u pitanju istaknuo da je 3. maj dobio 9 
milijardi kuna od kojih veliki dio sredstava nije bilo vraćeno. Također, na istoj sjednici Vlade odlučeno 
je da se Croatia Airlines podupre sa 250 milijuna kuna nepovratnih sredstava, a kod tvrtke Meiso bilo 
je riječ prije desetak godina o 8 milijuna kuna. Država je sama sebi na neki način dužna, a taj dug je u 
desetak godina narastao na 23 milijuna kuna. Umjesto da je država postavila tvrtku na noge ona je 
došla kraja.  

Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman rekao je kako je prilikom sazivanja 14. sjednice Skupštine  
predsjednik Skupštine Međimurske županije g. Mladen Novak prekršio Zakon o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi. Članak 34. spomenutog zakona izričito kaže: „Predsjednik predstavničkog 
tijela saziva sjednice predstavničkog tijela po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.“ Napomenuo 
je da Zakon definira glagol „saziva“,a ne „održava“ kako to piše u Poslovniku Skupštine Međimurske 
županije.  Zadnja Skupština prije ove sazvana je za 13. lipnja prije više od 3 i pol mjeseca. Ista je 
prekinuta i nastavljena tek 4. srpnja, čak i ako se zadnji rok uzme kao 4. srpnja onda je taj rok 
prekršen već prošli puta. U svakom slučaju prošlo je više od 6 mjeseci (pola godine) u kojima je 
održana samo jedna sjednica. Ne radi se o formalnostima oko datuma, već o činjenici da se godinama 
Skupštine sazivaju izrazito rijetko, pa se vijećnici zatrpavaju gomilom materijala koje je nemoguće 
pročitati, a kamoli kvalitetno poučiti. Ovakvo vođenje ove Skupštine direktno je kršenje zakona, ali i 
narušavanje demokracije, digniteta i svrhe ove Skupštine. Pitao je, odobrava li župan kršenje zakona 
koalicijskog partnera te je li konzultiran u planiranju termina Skupštine. 
 Drugo, iznio je kako iz godine u godinu, Međimurci imaju sve više problema s komarcima. Ove 
godine u mnogim je općinama u dva navrata izvršeno zamagljivanje odraslih jedinki komaraca 
(adulticidne mjere), međutim, efekti su oba puta bili kratkotrajni i slabi. Općine se pravdaju da termine i 
metode suzbijanja komaraca propisuje Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, a struka već 
dugo vremena upozorava da tretiranje odraslih jedinki zamagljivanjem ima jako male efekte, a još k 
tome je štetno za druge životinje i za okoliš. Slijedom iznijetog, pitao je, zašto se više truda i novaca 
ne uloži u suzbijanje razvojnih oblika komaraca (larvicidne mjere) te da li druge službe županije npr. 
Javna ustanova Međimurska priroda mjere učinak zamagljivanja komaraca na druge životinje, 
posebno npr. pčele.   

Na prvo pitanje Matija Posavec, župan odgovorio je da ne odobrava kršenje zakona te  
smatra da zakon nije prekršen. Sjednice se održavaju prema dinamici potrebe i prema usvojenom 
programu održavanja.  Najavio je da će se do kraja godine pojačati dinamika održavanja sjednica, s 
obzirom da je potrebno usvojiti još jedan rebalans, proračun, a i slijedi zahtjevni proces pripajanja 
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Ureda državne uprave Županiji koji iziskuje puno rada i akata. Zaključio je da je za dogovor i da nema 
problema da  se sjednice održavaju češće.  

Glede komaraca, odgovorio je kako je bio spreman da se ovog ljeta komarci tretiraju avionski, 
međutim, upozoren je da to nije ekološki i da nije dobro za kvalitetu zraka.  Vlada je odobrila neka 
sredstva i zbog toga se išlo u pojačano tretiranje, ali prema naputku struke sa zemlje.  Složio se s da 
je potreban stručni i kvalitetan pristup i to već početkom godine. 

Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman zahvalio se na odgovorima te prokomentirao da je čak od 
90-ih zaprašivanje avionima zabranjeno, iako su u Osijeku to radili mimo zakona. Ujedno je predložio 
da se Poslovnik Skupštine Međimurske županije uskladi sa Zakonom gdje jasno stoji da se mora 
gledati sazivanje sjednice, a ne održavanje kao što je to u Poslovniku Skupštine. 

Vijećnik dr.sc. Branimir Bunjac prenio je žalbe građana na kaotično stanje u Javnoj 
vatrogasnoj postrojbi zbog slučaja korupcije i sukoba interesa do kojih je došlo pri zapošljavanju. 
Upozorio je na potencijalni teški slučaj korupcije i višestrukog sukoba interesa kada je na natječaj za 
vozača primljen Mihael Grbavec, član HNS-a te predsjednik Općinskog vijeća Vratišinec, koji je prije 
stupanja na dužnost bio član  Upravnog vijeća JVP i nije zadovoljavao uvjete natječaja jer nije KV 
vozač niti ima kod 95. Istaknuo je da je slučaj prijavljen županu i gradonačelniku Čakovca, koji do 
danas nisu ništa poduzeli. Također, cijeli slučaj je završio na DORH-u koji također nije ništa poduzeo. 
U međuvremenu je Upravno vijeće JVP promijenilo Pravilnik o radnim mjestima po kojima vozač više 
ne mora biti KV vozač čime je indirektno priznalo svoju krivnju, ali istovremeno napravilo novi propust 
jer taj Pravilnik više nije sukladan Zakonu o vatrogastvu. Ovo nije jedini skandal u JVP. Naime, 2015. 
godine na radno mjesto nije primljen Mladen Rok iz Čakovca, hrvatski branitelj, iako je imao zakonitu 
prednost pred svim ostalim kandidatima. Još jedan slučaj nepotizma je zapošljavanje sina zamjenika 
zapovjednika JVP Luke Meglića koji je sa 18 godina uspio dobiti radno mjesto između više kandidata 
koji se za isto radno mjesto natječu već više od desetljeća. Slijedom navedenog, pitao je, da li se u 
ustanovama koje se financiraju iz Proračuna vrše zapošljavanja po stranačkoj i rodbinskoj liniji te je li 
za posao važno biti stručan ili je potrebna stranačka iskaznica HNS-a.  

Drugo pitanje bilo je usmjereno prema doprinosu i ostavštini nedugo preminulog profesora 
Vladimira Kapuna. Vijećnik smatra da se predstavnička i izvršna vlast nije dostojanstveno oprostila od 
međimurskog intelektualca koji je izrazito doprinio jačanju identiteta Međimurja i definitivno je bio 
čovjek od kojeg smo svi učili.  O Međimurju je napisao stotine knjiga, članaka i rasprava, na tisuće i 
tisuće stranica i nadahnuo je brojne druge autore da se bave temama koje je sam obrađivao.  

Matija Posavec, župan odgovorio je kako JVP nije u ingerenciji Međimurske županije te da 
nema uvid u poslovanje, ali da svaku anonimnu predstavka prouči i proslijedi dalje na postupanje. U 
konkretnom slučaju, kao što je rečeno, postupak je preuzelo državno odvjetništvo. Ako je bilo kakvih 
nezakonitosti i nepravilnosti to se treba sankcionira na adekvatan način. Glede stranačkog 
zapošljavanja i nepotizma podsjetio je da u Međimurskoj županiji od svih pročelnika eventualno jedan 
je član neke političke stranke. Dakle, kad se govori o sustavu Županije itekako se vodi računa da 
politička stranka nije prioritet nego isključivo kvaliteta i rezultat koji se mora postići s obzirom na 
područje odgovornosti.  Ujedno je pozvao vijećnika ukoliko ima bilo kakvih slučajeva kršenja zakona 
da to prijavi nadležnim institucijama jer je svima u interesu da se takve stvari rasčiste.  

Na drugo pitanje odgovorio je da je profesor Vladimir Kapun u velikoj mjeri zadužio Međimurje 
svojim radom i djelovanjem te je upravo zbog toga u dogovoru s Maticom hrvatskom pokrenut 
postupak da mu se oda počast i da se njegov doprinos dostojno obilježi.  

Vijećnik dr.sc. Branimir Bunjac izrazio je nezadovoljstvo dobivenim odgovorom na prvo 
pitanje s obzirom da se radi o sukobu interesa te najavio da će se obratiti institucijama koje mogu  
riješiti to pitanje.   

Vijećnik Zlatko Horvat govorio je o županovim izjavama o svojevrsnoj „prevari birača HNS-a“ 
zbog koaliranja i stvaranja vladajuće koalicije HNS-a i HDZ-a na državnoj razini te kritiziranju Vlade 
premijera Plenkovića zbog odnosa Vlade prema Međimurju. Rekao je da se postavlja pitanje je li 
župan isto tako prevario svoje vlastite birače tj. članove HNS-a koji su glasali za njega kao za člana 
stranke, a ne kao nezavisnog kandidata za župana.  Pitao je koje stranke trenutno čine vladajuću 
koaliciju u našoj Županiji. 

Drugo, osvrnuo se na Izvješće o radu društva Piškornica d.o.o. i povezanih društava te 
ustvrdio kako je prema podatcima Međimurska županije izvršila uplatu od cca. 700.000,00 kuna te da 
je dužna 250.000,00 kuna. Konkretno, zanimalo ga je koji je interes Međimurske županije za 
sudjelovanje u tvrtki/ma Piškornica. 

Na prvo pitanje oko vladajuće većine Matija Posavec, župan odgovorio je da sve ostaje isto 
te dodao da u zadnjih devet godina ne odstupa od razvoja Međimurja i nikad mu na prvom mjestu 
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neće biti politička stranka  nego funkcija i savez s građanima. Glede Vlade, pojasnio je da nikoga ne 
kritizira već apelira i poziva s obzirom da je Meiso u većinskom vlasništvu države. 

Glede pitanja o Piškornici odgovorio je da se radi o projektu koji država mora napraviti 
sukladno preporukama i obvezama Europske komisije. Ona u punom smislu nije saživjela, međutim, u 
Međimurju je jako dobar sustav odlaganja, sortiranja i prikupljanja otpada tako da se taj problem ne 
osjeća. Predložio je da u daljnjem dijelu sjednice, kad na dnevnom redu bude točka Piškornica, 
stručan  odgovor da g. Ivica Perhoč, član Nadzornog odbora Piškornice.  

Vijećnik Zlatko Horvat referiravši se na odgovor pojasnio je da je postavio pitanje o 
vladajućoj većini iz razloga jer se više ne zna tko čini oporbu te dodao da je prvi put slučaj da oporba 
nema potpredsjednika.  

Vijećnik Goran Kozjak osvrnuo se na Izvješće o radu i poslovanju Županijske bolnice 
Čakovec te pitao je li Izvješće poslano HZZO-u, Ministarstvu i jesu li ga prihvatili.  

Potom se osvrnuo na sastanak sa liječničkim organizacijama u svezi sredstava od 500.000,00 
kuna koja su osigurana u Proračunu za „zaustavljanje odljeva zdravstvenog kadra“ iz Županije tj. 
Županijske bolnice Čakovec. S obzirom da 10 mjeseci komisija nije oformljena, zanimalo ga je što je 
odlučeno sa sredstvima za zaustavljanje odljeva kadra. 

Glede prvog pitanja Matija Posavec, župan rekao je da poslovanje svake zdravstvene 
ustanove prati Ministarstvo zdravstva. Svaki mjesec ravnatelj bolnice i predsjednik Upravnog vijeća su 
pozvani u Zagreb i raspravljaju o poslovanju za taj mjesec. Dakle, oni se ne prate na godišnjoj razini 
nego na mjesečnoj razini. Postoji državna revizija koja utvrđuje zakonitost rada i na temelju toga 
prosljeđuje mjerodavnim institucijama.  

Na drugo pitanje odgovorio je kako je minulih dana održan sastanak s predstavnicima 
Hrvatske liječničke komore i oni su izrazili određene želje i prijedloge za zadržavanje liječnika, 
međutim nije bilo to do kraja konkretno. U narednim tjednima u pisanoj formi će konkretizirati 
prijedloge na temelju kojih će se definirati sredstva u Proračunu. Dodao je da Međimurska županija 
radi na osiguravanju dobrih uvjeta rada u bolnici te najavio dolazak liječnika iz drugih ustanova.  

Vijećnik Goran Kozjak izrazio je nezadovoljstvo odgovorom na drugo pitanje. Pojasnio je 
kako je sam prošle godine skupljao želje i potrebe od sindikata,  komore i zbora i nije mu jasno zašto 
opet treba prikupljati prijedloge.  

Vijećnik Igor Ivković postavio je pitanje u svezi prijenosa obavljanja djelatnosti sanitetskog 
prijevoza sa Doma zdravlja na Zavod za hitnu medicinu. Pitao je zašto je prije cca. 2 godine identičan 
prijedlog odbijen i što se promijenilo. Jamči li se djelatnicima Hitne da neće doći do smanjenja njihovih 
prihoda? Zašto vozila sanitetskog prijevoza nisu parkirana u garažama Doma zdravlja, nego su vani 
na kiši i snijegu, a Dom zdravlja garaže iznajmljuje trećim osobama?  

Drugo, zanimalo ga je jesu li su nakon požara u Totovcu napravljena ispitivanja zraka i tla na 
furan i dioksin? 

Oko prvog pitanja Matija Posavec, župan predložio je da stručno mišljenje da pročelnica u 
daljnjem djelu sjednice kad točka bude na dnevnom redu. Ujedno je dodao da se puno radi na 
poboljšanju kvalitete zdravstvenog sustava i da se ništa ne radi na štetu djelatnika. 

S obzirom da je drugo pitanje u nadležnosti GKP Čakom, župan je predložio da se pitanje 
uputi njima. 

Potom je vijećnik Igor Ivković rekao da ukoliko do sada nisu provedena istraživanja da je 
sada krajnje vrijeme da se naprave kako bi se izbjegle moguće štete. Glede odgovora na prvo pitanje 
rekao je da će djelatnici i dalje biti pod upitnikom. Prokomentirao je i županove odgovore o tome da je 
Vlada odgovorna za Meiso i dr. podsjetivši da je Vlada bila u Međimurju i da se sva problematika 
mogla riješiti, a umjesto toga odbijala se kava.  

Vijećnica Mihaela Martinčić upozorila je na problem prijevoza učenika s područja donjeg 
Međimurja, odnosno na velike gužve koje se stvaraju u autobusima na liniji Donja Dubrava – Sveta 
Marija – Prelog – Čakovec. Nezadovoljni roditelji navode da je jedan autobus premalo, pogotovo u 
jutarnjoj smjeni jer se autobus popuni već do Svete Marije i veliki broj učenika stoji do Čakovca i velika 
je gužva u autobusu. Uputila je apel da se osigura siguran prijevoz te pitala koliko brzo se može riješiti 
taj problem. 

Matija Posavec, župan odgovorio je da će se stanje provjeriti i pristupiti rješavanju problema 
ako on postoji. 

Po završetku aktualnog predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje predloženi dnevni red. 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočnih vijećnika, za 14. sjednicu 
utvrdila sljedeći dnevni red: 
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1. A)IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O IMENU ZAMJENIKA VIJEĆNIKA KOJI UMJESTO 
IZABRANOG VIJEĆNIKA POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI  MANDAT I IMENU VIJEĆNIKA 
KOJI AKTIVIRA MANDAT 
B) POLAGANJE PRISEGE 

2. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 
2019. GODINU 

3. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. 
GODINU 

4. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 
DO 30. LIPNJA 2019. GODINE 

5. INFORMACIJA O STANJU I KRETANJIMA MEĐIMURSKOG GOSPODARSTVA U 2018. 
GODINI 

6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

7. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O 
PROGLAŠENJU ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA MURE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE 

8. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA 
DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O PRIJENOSU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG 
PRIJEVOZA NA ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

9. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROMJENU LOKACIJE 
OBAVLJANJA DJELATNOSTI DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – ORDINACIJE 
DENTALNE MEDICINE TANJA ROSIĆ, DR.DENT.MED. 

10. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI DOMU ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 
PREUZIMANJE OBVEZA NA TERET SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU OD 1.1.2020. DO 31.12.2023. GODINE 

11. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2018. GODINU 
12. IZVJEŠĆE O RADU PIŠKORNICE D.O.O. I POVEZANIH DRUŠTAVA PIŠKORNICA 

SANACIJE D.O.O. I PIŠKORNICA – SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O. ZA 2018. 
GODINU 

13. IZVJEŠĆE O RADU UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE  ZA 2018. GODINU I PROGRAM RADA UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE 
KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  ZA 2019. GODINU 

14. A) IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA I PROVEDBE GODIŠNJEG 
PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2018. GODINI 
B)PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD 
POŽARA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. I 2020. GODINU 

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

16. PRIJEDLOG PROGRAMA KONTROLE POPULACIJE NAPUŠTENIH PASA NA PODRUČJU 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  

17. IZVJEŠĆE O RADU KOORDINACIJE ZA LJUDSKA PRAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 
2018. GODINU 

18. IZVJEŠĆE O RADU ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 
2017. I 2018. GODINU 

19. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJICE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA 
CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

20. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA KULTURNOG VIJEĆA MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE 

 

Prešlo se raditi po točkama dnevnog reda. 
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TOČKA 1. 
A)IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O IMENU ZAMJENIKA VIJEĆNIKA KOJI UMJESTO 

IZABRANOG VIJEĆNIKA POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI  MANDAT I IMENU VIJEĆNIKA KOJI 
AKTIVIRA MANDAT 

B) POLAGANJE PRISEGE 
 

Izvješće mandatne komisije podnio je Dražen Vidović, predsjednik Mandatne komisije.  
Jednoglasno („32“ za) uz 32 prisutnih, vijećnici su usvojili predmetno Izvješće te je donijeta 

O D L U K A 
o prestanku vijećničkog mandata i nastavku obnašanja dužnosti vijećnika u Skupštini Međimurske 

županije 
i 

O D L U  K A 
o zamjeniku 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 Franjo Bukal i Damir Grašić sa riječju „prisežem“ prisegnuli  za vijećnika Skupštine 
Međimurske županije. 

 
 

TOČKA 2. 
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. 

GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
Međimurske županije za 2019. godinu. Polugodišnji izvještaj je utvrdio župan i predložio ga je 
Skupštini na raspravu i usvajanje. 

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

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočnih vijećnika usvojila 
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2019. godinu 
 

TOČKA 3. 
PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Međimurske 

županije za 2019. godinu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i 
usvajanje. 

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

Proračuna Međimurske županije za 2019. godinu. 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočnih vijećnika usvojila 
I. IZMJENE I DOPUNE 

Proračuna Međimurske županije za 2019. godinu 
 

TOČKA 4. 
IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. 

LIPNJA 2019. GODINE 
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Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu župana Međimurske županije za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine. Izvješće je  utvrdio župan i predložio ga je Skupštini 
na raspravu i usvajanje. 

 
Uvodno obrazloženje podnio je Matija Posavec, župan. 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočnih vijećnika donijela 

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

lipnja 2019. godine 
 

TOČKA 5. 
INFORMACIJA O STANJU I KRETANJIMA MEĐIMURSKOG GOSPODARSTVA U 2018. GODINI 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  Informaciju o stanju i kretanjima međimurskog 

gospodarstva u 2018. godini. Informaciju je utvrdio župan i predložio je Skupštini na raspravu. 
 
Odbor za gospodarski razvoj bez primjedbi je raspravio o Informaciji. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je Dejan Rodić, savjetnik direktora regionalnog centra ekspert 

FINA. 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnici dr.sc. Branimir Bunjac, Mladen Novak, Siniša Šalamon, 

Matija Posavec, župan i Dejan Rodić, savjetnik direktora regionalnog centra ekspert FINA. 
 
Informaciju su vijećnici primili samo na znanje.  

 
TOČKA 6. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o izradi III. izmjena i dopuna 

Prostornog plana Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i usvajanje. 
 

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

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočnih vijećnika usvojila 
O D L U K U  

o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije 
 

TOČKA 7. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O 

PROGLAŠENJU ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA MURE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog zaključka o pristupanju izradi izmjena i 
dopuna odluke o proglašenju značajnog krajobraza Mure na području Međimurske županije. Prijedlog 
je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

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

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočnih vijećnika usvojila 

Z A K L J U  Č A K 
o pristupanju izradi izmjena i dopuna odluke o proglašenju značajnog krajobraza Mure na području 

Međimurske županije 
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TOČKA 8. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA 
DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O PRIJENOSU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG 

PRIJEVOZA NA ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec o prijenosu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza na 
Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije.  Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini 
na raspravu i usvajanje. 
 

Odbor za zdravstvo bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu zaključka.  
 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Goran Kozjak, Igor Ivković i Sonja Tošić-Grlač, pročelnica 

Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočnih vijećnika donijela 

Z A K  L J U Č A K  
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec o prijenosu obavljanja 

djelatnosti sanitetskog prijevoza na Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije 
 

TOČKA 9. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROMJENU LOKACIJE OBAVLJANJA 
DJELATNOSTI DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – ORDINACIJE DENTALNE MEDICINE 

TANJA ROSIĆ, DR.DENT.MED. 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu 
lokacije obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite – ordinacije dentalne medicine Tanja Rosić 
– dr.dent.med. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

Odbor za zdravstvo bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke.  
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (31 „za“) uz 31 nazočnih vijećnika usvojila 

O D  L U K U  
o davanju suglasnosti za promjenu lokacije obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite – 

ordinacije dentalne medicine Tanja Rosić – dr.dent.med. 
 

TOČKA 10. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI DOMU ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 

PREUZIMANJE OBVEZA NA TERET SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU OD 1.1.2020. DO 31.12.2023. GODINE 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja 

Čakovec za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Međimurske županije 
u razdoblju od 1.1.2020. do 31.12.2023. godine. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini 
na raspravu i usvajanje. 
 

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

 
Uvodno obrazloženje podnijela je Sonja Tošić Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo 

i socijalnu skrb. 
 
U raspravi je sudjelovao vijećnik Goran Kozjak. 

  
Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (29 „za“ i 1 „suzdržanim“) uz 30 nazočnih 

vijećnika  usvojila 
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O D L U K  U 
o davanju suglasnosti Domu zdravlja Čakovec za preuzimanje obveza na teret sredstava za 

decentralizirane funkcije Međimurske županije u razdoblju od  1.1.2020. do 31.12.2023. godine 
 

TOČKA 11. 
IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2018. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  Izvješće o radu i poslovanju Županijske bolnice 

Čakovec za 2018. godinu.  Izvješće  je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini. 
 

 Uvodno obrazloženje podnijeli su Mladen Novak, predsjednik Skupštine i Neda Šarić, 
pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove koja je predložila da vijećnici Izvješće 
prime samo na  znanje, a da se rasprava provede nakon završetka sudskog postupka. 
  

Takav prijedlog vijećnici su jednoglasno (30 „za“) podržali. 
 

TOČKA 12. 
IZVJEŠĆE O RADU PIŠKORNICE D.O.O. I POVEZANIH DRUŠTAVA PIŠKORNICA SANACIJE 

D.O.O. I PIŠKORNICA – SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O. ZA 2018. GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Piškornice d.o.o. i povezanih društava 
Piškornice sanacije d.o.o. i Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. za 2018. 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 Odbor  za prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša nije prihvatio Izvješće te je u svezi s tim donio zaključak koji je vijećnicima 
dostavljen na klupe pred početak sjednice. 

 
Bez rasprave, Skupština je većinom glasova (24 „za“ i 4 „protiv“) uz 28 nazočnih vijećnika 

donijela 
Z A K L J U Č A K  

o prihvaćanju Izvješća o radu Piškornice d.o.o. i povezanih društava Piškornice sanacije d.o.o. i 
Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. za 2018. godinu. 

 
TOČKA 13. 

IZVJEŠĆE O RADU UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  ZA 
2018. GODINU I PROGRAM RADA UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE  ZA 2019. GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Udruga zajednice tehničke kulture 
Međimurske županije za 2018. godinu i Program rada Udruga zajednice tehničke kulture Međimurske 
županije za 2019. godinu.  Izvješće  je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i 
usvajanje. 
 

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

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

Z A K L J  U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Udruga zajednice tehničke kulture Međimurske županije za 2018. 

godinu 
i 

Z A K LJ U ČA  K 
o prihvaćanju Programa rada Udruga zajednice tehničke kulture Međimurske županije za 2019. 

godinu. 
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TOČKA 14. 
A) IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA I PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG 
PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 

2018. GODINI 
B)PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 

PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. I 2020. GODINU 
 

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

Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Godišnjem provedbenom planu 
unapređenja zaštite od požara za područje Međimurske županije za 2019. i 2020. godinu. 

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

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana 

unapređenje zaštite od požara za područje Međimurske županije u 2018. godini 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika donijela 
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN 

unapređenja zaštite od požara za područje Međimurske županije za 2019. i 2020. godinu 
 

TOČKA 15. 
PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE 

ZAŠTITE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 

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

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (28 „za“) uz 28 nazočnih vijećnika donijela 
O D L U KU 

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

TOČKA 16. 
PRIJEDLOG PROGRAMA KONTROLE POPULACIJE NAPUŠTENIH PASA NA PODRUČJU 

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog programa kontrole populacije napuštenih 
pasa na području Međimurske županije. Prijedlog programa je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini 
na raspravu i usvajanje. 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (28 „za“) uz 28 nazočnih vijećnika donijela 
P R O G R A M 

kontrole populacije napuštenih pasa na području Međimurske županije. 
 

TOČKA 17. 
IZVJEŠĆE O RADU KOORDINACIJE ZA LJUDSKA PRAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. 

GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Koordinacije za ljudska prava 
Međimurske županije za 2018. godinu.  Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i usvajanje. 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (28 „za“) uz 28 nazočnih vijećnika donijela 
Z A K L J U Č A K  

o prihvaćanju Izvješća o radu Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije za 2018. godinu 
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TOČKA 18. 
IZVJEŠĆE O RADU ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. 

I 2018. GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva 
Međimurske županije za 2017. i 2018. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i usvajanje. 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (28 „za“) uz 28 nazočnih vijećnika donijela 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije za 2017. i 2018. 
godinu 

 
TOČKA 19. 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJICE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Županijske 

uprave za ceste Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i predložio  ga 
je Skupštini na raspravu i usvajanje.  
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (28 „za“) uz 28 nazočnih vijećnika donijela 
R J E Š E N J E 

o imenovanju ravnateljice Županijske uprave za ceste Međimurske županije. 
 

TOČKA 20. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA KULTURNOG VIJEĆA MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kulturnog 
vijeća Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio župan i  predložio ga je Skupštini na raspravu i 
usvajanje.  
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (28 „za“) uz 28 nazočnih vijećnika donijela 
R J E Š E NJ E  

o imenovanju članova Kulturnog vijeća Međimurske županije. 
 

Ovime je dnevni red iscrpljen te je predsjednik Skupštine zaključio 14. sjednicu Skupštine 
Međimurske županije u 11:10 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/19-03/14 
URBROJ:2109/1-02-19-02 
Čakovec, 3.listopada 2019. 
 
 
              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 14. sjednice Skupštine Međimurske županije i čuva se u Upravnom odjelu za poslove 
Skupštine i opće poslove. 


