
Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske 
županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18 – pročišćeni tekst 
2/20 i 3/21) i članka 37. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18, 10/18 – pročišćeni 
tekst, 2/20 i 3/21), Skupština Međimurske županije je na ___. sjednici, održanoj ____.____. 
2021. godine, donijela 

RJEŠENJE 

o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj 

I. 

 U Odbor za gospodarski razvoj iz redova vijećnika Skupštine Međimurske županije, 
biraju se: 

- za predsjednika: 
Dražen Vidović 
 

- za članove: 
1. Ivica Baksa 
2. Vladimir Čituš 

II. 

 U Odbor za gospodarski razvoj iz redova javnih - stručnih djelatnika imenuju se: 

- za članove: 
3. Ivan Kos 
4. Nikola Novak 

III. 

 Stručne i administrativne poslove i radnje za Odbor obavlja Upravni odjel za 
Skupštinu i pravne poslove. 

IV. 

 Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.  

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 

KLASA:302-01/21-03/7                                                                         PREDSJEDNIK                        
URBROJ:2109/1-02-21-01 
Čakovec,  _______2021.                                                                       Dragutin Glavina   
 
 



OBRAZLOŽENJE 
uz Prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za 

gospodarski razvoj 
 

Sukladno članku 46. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18, 10/18 – pročišćeni 
tekst, 2/20 i 3/21),  Odbor za gospodarski razvoj prati odnose u gospodarstvu, poduzetništvu i 
obrtništvu, te Skupštini daje prijedloge i mišljenja o poduzimanju mjera za razvoj 
gospodarstva u Međimurskoj županiji, te razmatra odluke i druge akte iz tog područja. 
 
 Prijedloge kandidata za imenovanje predsjednika i članova Odbora za gospodarski 
razvoj dostavili su ovlašteni predlagatelji slijedom čega se u Odbor predlažu:  

- za predsjednika: 
Dražen Vidović (HSLS) 
 

- za članove: 
1. Ivica Baksa (MP-NL) 
2. Vladimir Čituš (HNS) 
3. Ivan Kos (HDZ) 
4. Nikola Novak (SDP) 
 

Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije na 1. sjednici održanoj 
29.6.2021. razmatrao je prijedlog kandidata za imenovanje predsjednika i članova Odbora za 
gospodarski razvoj.  

Nakon rasprave, Odbor je utvrdio Prijedlog rješenja o izboru i imenovanju 
predsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj te predlaže Skupštini Međimurske 
županije da donese Rješenje kao u izreci. 

Čakovec, lipanj 2021.  

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA 

PREDSJEDNIK 

Vladimir Peršić, v.r. 

 


