
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
sa 4. sjednice Skupštine Međimurske županije, održane 17. prosinca 2021. godine, u 

multimedijalnoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje TIC 1, s početkom u 9:00 sati 
 

Sjednicu je pozivom KLASA: 021-05/21-03/8, URBROJ:2109/1-02-21-01, od 10. prosinca 2021. 
godine sazvao predsjednik Skupštine Međimurske županije, Dragutin Glavina.  

Sjednicu Skupštine otvorio je Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine i utvrdio da je na 
sjednici bilo nazočno 33 vijećnika.  

 
Sjednici su bili nazočni vijećnici: Ivica Baksa, Ivan Borović, Ksenija Blagus, Dejan Drabić, 

Dragutin Glavina,  Stjepan Horvat, Saša Horvat, Nenad Hranilović, Nikola Hren, Igor Ivković, Željko 
Kofjač, Ivan Kolmanić, Elvis Kralj, Franjo Makovec, Zlatko Marciuš, Andreja Marić, Ivan Martan, Slađan 
Mihoci, Zdravko Mlinarić, Mario Medved,  Alojz Nestić, Dijana Novak, Mladen Novak,  Željko Pavlic, 
Vladimir Peršić, Bojana Petrić, Nina Plaftak, Ivica Požgaj, Marija Prekupec, Bernarda Topolko,  Boža 
Škvorc, Dražen Vidović, Zoran Vidović, Vjeran Vrbanec i Miljenko Zobić. 

Na sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Vladimir Čituš, Marina Gradišer i Goran Kozjak. 

Sjednici su bili nazočni i Matija Posavec, župan, Josip Grivec, zamjenik župana, Petra Vadlja, 

privremena pročelnica Službe za poslove župana, Anita Strniščak, privremena pročelnica Upravnog 

odjela za proračun i javnu nabavu, Lidija Farkaš, pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za proračun i 

javnu nabavu,  dr.sc. Blaženka Novak, privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i 

kulturu, Ana Varga, privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove, Darko 

Radanović, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Ksenija 

Brlek, privremena pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Natalija 

Šoltić, unutarnji revizor, Marija Radiković, voditeljica Odsjeka za civilno društvo i sport, Đurđica 

Hamer, v.d., ravnateljica Županijske uprave za ceste Međimurske županije, Neven Putar, pročelnik 

HGSS-a, Stanica Čakovec, Mirjana Pintar, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Međimurske 

županije, Alen Višnjić, direktor MENEA-e, Mario Šercer, ravnatelj Metalske jezgre te predstavnici 

medija. 

Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice 
Skupštine Međimurske županije. 

Bez primjedbi jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočnih vijećnika prihvaćen je Izvod iz zapisnika sa 
3. sjednice Skupštine Međimurske županije. 
 

Prema Poslovniku Skupštine vijećnici su održali aktualni sat. 
 
Vladimir Peršić, vijećnik osvrnuo se na nedavno održano svjetsko prvenstvo u karateu u 

Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje je Međimurka Lucija Lesjak, osvojila brončano odličje u 

konkurenciji oko tisuću karatista iz čak 105 zemalja. U ključnom dvoboju za broncu bila je bolja od 

Čehinje Sachove te joj je ovo prva velika pojedinačna medalja na velikim seniorskim natjecanjima. 

Bila je član brončane ekipe na nedavnom Europskom prvenstvu u Poreču, a prije dvije godine 

briljirala je i u Međimurje donijela naslov svjetske prvakinje u konkurenciji mlađih seniorki. Lucija, uz 

aktivno bavljenje karateom, pohađa i Medicinski fakultet.  Slijedom navedenog, pitao je, planira li 

župan u skorije vrijeme prijem za međimursku sportsku heroinu te postoji li mogućnost novčane 

nagrade, obzirom da je u proračunu osigurana stavka „Za iznimne sportske rezultate“, a i prijašnje 

uspješne međimurske sportaše Županija je također nagrađivala. 



Drugo pitanje uputio je Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, glavnom vatrogasnom zapovjedniku, 

gospodinu Slavku Tucakoviću. Referiravši se na izjave prijašnjeg dugogodišnjeg predsjednika 

Vatrogasne zajednice Međimurske županije te današnjeg počasnog predsjednika, g. Zlatka Orsaga, 

zanimalo ga je prijeti li likvidacija Vatrogasnoj zajednici Međimurske županije. Naime, g. Orsag navodi 

da se Zajednica vodi protuzakonito, da se lažiraju odluke, da se proračunska sredstva troše bez 

nadzora te da istoj navodno prijeti likvidacija iz razloga što unatrag dvije godine nije održala 

izvještajnu skupštinu o radu i financijskom planu. Nadalje, g. Orsag spominje i da na posljednjoj, 

njemu nelegalnoj skupštini, nije prisustvovao predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice, što je 

protivno Statutu Vatrogasne zajednice Međimurske županije, a navodno je naložen i optužni 

prijedlog protiv iste. Ustvrdio je da je iz izlaganja g. Orsaga vidljivo da nešto ne funkcionira u vođenju 

Vatrogasne zajednice Međimurske županije te da istu problematiku treba hitno riješiti vodstvo 

Hrvatske vatrogasne zajednice u Zagrebu, a rješenje se vidi u provođenju Zakona o vatrogastvu.  

Matija Posavec, župan izrazio je zadovoljstvo što je aktualni sat otvoren s pozitivnim 

pitanjem dodavši da Lucija Lesjak ima itekako dobre sportske rezultate ne samo na lokalnoj već i na 

europskoj te svjetskoj razini i itekako zaslužuje jedan posebni tretman. Zahvalio se na ideji te 

istaknuo da će upriličiti prijem i adekvatno nagraditi Luciju kao i sve sportašice i sportaše koji 

ostvaruju uspjehe i promoviraju Međimurje diljem svijeta.  

Dejan Drabić, vijećnik prvo pitanje uputio je Upravnom odjelu za obrazovanje i kulturu. S 

obzirom da u Međimurskoj županiji djeluje više centara izvrsnosti, zanimalo ga je, kakav je pristup 

upisa djece u iste. Konkretnije, planira li se kakav zajednički informativni sustav kako bi svi roditelji 

bili ravnopravno informirani o mogućnostima upisa te razmišlja li se o nekom prijedlogu detekcije 

potencijalno darovite djece čija bi uloga pripala školama. 

Drugo, pohvalio je održavanje sjednica Županijske skupštine u kontaktnom obliku koji 

omogućava kvalitetnu i otvorenu komunikaciju. Alternativa u kritičnim situacijama zasigurno bi bila 

video konferencija koja se može snimati. No, vlasti nekih općina, primjerice Općine Strahoninec, 

neovisno o tome što imaju itekako velike dvorane i malen broj vijećnika koriste metodu elektronskih 

sjednica i to putem elektroničke pošte. Takav vid održavanja vijeća neprimjeren je, k tome uzimajući 

činjenicu da čak i djeca sudjeluju u online nastavi u realnom vremenu s dvosmjernom 

komunikacijom. Ustvrdio je da bi općine trebale slijediti primjer Županije te pitao župana, može li 

Županija svojim dignitetom utjecati da se sjednice općinskih vijeća održavaju u kontaktnom obliku. 

Na prvo pitanje, dr.sc. Blaženka Novak, privremena pročelnica Upravnog odjela za 

obrazovanje i kulturu je odgovorila da trenutno djeluje više centara izvrsnosti i jedan od njih je 

centar iz područja informatike koji je izvan školskog sustava te okuplja djecu i informatičare. S druge 

strane, postoje centri izvrsnosti koji su u okviru školskog sustava, te su o ovome trenutku vezani uz 

gimnaziju jer gimnazija ima najviše zainteresiranih, a isto tako ima i najveći potencijal, izvrsne 

prostorne uvjete i dobro je opremljena za takve aktivnosti. U nadolazećim danima bit će službeno 

otvorenje centra izvrsnosti iz područja umjetnosti u gimnaziji koji zapravo već radi, ali nije bilo prilike 

otvoriti ga atraktivnim programom. Centar izvrsnosti koji okuplja STEM područja u gimnaziji  djeluje 

već  sedam do osam godina te postiže izvanredne rezultate. Isti je djelovao i prije nego je financiran iz 

županijskog proračuna samo u drugim oblicima kroz različite grupe. Centar izvrsnosti iz područja 

informatike koji vodi gospodin Drabić radi po drugim principima tj. on okuplja djecu koja se jave i 

sudjeluju u radu udruge i taj centar izvrsnosti ne podliježe istim kriterijima kao centri izvrsnosti u 

školama niti ima iste pedagoške kontrole. Zaključila je da postoje inicijative za formiranje novih 

centara u budućnosti. 



Na drugo pitanje, Matija Posavec, župan odgovorio je da se sjednice predstavničkih tijela u 

jedinicama lokalne samouprave održavaju u skladu sa Statutima istih. S obzirom da su sjednice 

predstavničkog tijela najviši stupanj demokracije, Županija nikad nije podržavala ideju online sjednica 

i uvijek su se održavale fizički pridržavajući se svih epidemioloških mjera što može poslužiti kao dobar 

primjer i ostalim općinama i gradovima. 

 
*U 9:15 sati sjednici su se pridružili Ivan Borović, vijećnik i Bernarda Topolko, vijećnica te je 

sjednici nazočno 35 vijećnika. 
 

Zlatko Marciuš, vijećnik zahvalio se saborskoj zastupnici Boški Ban Vlahek na podnesenom 

amandmanu na državni proračun za 2022. godinu, unatoč tome što ga je saborska većina odbila, a 

tiče se južne zaobilaznice Nedelišće. Iznio je da između 17000 i 20000 vozila dnevno prođe kroz 

Nedelišće. Sve to nije dovoljno da centar moći, Sabor, Vlada, HDZ odnosno Andrej Plenković više od 

desetljeća nema iskrenu volju da mještanima Nedelišća učini ljepši i spokojniji život. Prema njemu 

dostupnim informacijama mještani, a i pojedine udruge spremni su na prosvjede kako bi potaknuli 

vladajuće na izgradnju zaobilaznice.1 Slijedom navedenog, zanimalo ga je može li se utjecajem 

ministra Darka Horvata ubrzati dobivanje građevinske dozvole da započne izgradnja zaobilaznice. 

Prema dostupnim informacijama u tijeku je izrada projekata koji bi trebali biti gotovi do petog 

mjeseca, međutim, postavlja se pitanje koje godine, a poznato je da do početka gradnje može proći 

još jedno desetljeće ukoliko neće biti političke volje. Dogodi li se čudo odnosno centar moći donese 

odluku da se ubrzaju sve potrebne radnje i uskoro, u nekom razumnom roku počne i završi izgradnja 

južne zaobilaznice, mještani Nedelišća spremni su javno zahvaliti HDZ-u. Zaključio je da je lijepo što se 

grade zaobilaznice i prometnice po Međimurju, ali i Nedelišće je dio Međimurja i Republike Hrvatske 

ili Vlada misli da nije. 

Vjeran Vrbanec, vijećnik pojasnio je da svoje pitanje upućuje zamjeniku župana, jer mu je 

uloga v.d. župana dobro stajala, a osim toga postoji mogućnost da tu ulogu nastavi igrati i u 

budućnosti. Potom je iznio da je unazad nekoliko dana Međimursku županiju u prvom službenom 

posjetu nakon izvanrednih izbora pohodila jedna vrlo važna osoba koja se već u nekoliko navrata 

dokazala da može pripomoći našem gospodarstvu i našoj kulturi, financijski osnažiti posrnuli 

županijski proračun i koja može i zna stvoriti čvrste, čak neraskidive veze međunarodne konekcije 

naše Županije sa primjerice Libijom, Bjelorusijom, Sjevernom Korejom i drugim svjetskim velesilama.  

Slijedom navedenog, pitao je zamjenika župana, koje još velevažne osobe iz političke arhive Hrvatske 

planira u skorijoj budućnosti ugostiti u Županiji, s kojim razlogom i na čiji trošak. 

Josip Grivec, zamjenik župana istaknuo je da se u Međimurje svakog gosta koji može 

pripomoći prima otvorenim srcem te nema potrebe komentirati nešto drugo. 

Vjeran Vrbanec, vijećnik komentirao je da međimurska javnost zavrjeđuje čuti odgovor koje 

osobe dolaze u službeni posjet Međimurskoj županiji, s kojim razlogom i na čiji trošak. 

Na pitanje se htio očitovati Matija Posavec, župan, međutim, Igor Ivković, vijećnik, je zatražio 

povredu Poslovnika jer se pitanje može postaviti županu, zamjeniku župana ili pročelnicama. Naglasio 

je da je vijećnik Vrbanec uputio pitanje zamjeniku župana i želi njegov odgovor, pa ukoliko će htjeti 

odgovor župana onda će to jasno naglasiti.  

                                                           
1
 Zlatko Marciuš, vijećnik pitanje je uputio vijećnicima HDZ-a, međutim, nakon upozorenja Dragutina Glavine, predsjednika Skupštine da 

isto ne može uputiti vijećnicima, pitanje je uputio Vladi RH odnosno gospodinu Plenkoviću. 



Andreja Marić, vijećnica pitala je planira li i kad Međimurska županija financirati higijenske 

potrepštine u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač. Pojasnila je da je menstrualno 

siromaštvo termin koji zaista postoji uz sva ostala siromaštva kojima smo izloženi. U Saboru je od 

Vlade traženo smanjenje poreza sa 25% na 5%, ali kao oporbeni vijećnici su u tome odbijeni, pa se 

nada da će se Međimurska županija pridružiti onom nizu pojedinih županija i gradova koji su na 

jednak način u svom proračunu osigurali financijska sredstva. Naime, istraživanja su pokazala da cca. 

30% djevojaka i žena si vrlo teško ili si uopće ne mogu priuštiti higijenske potrepštine, slijedom čega 

je uputila inicijativu da se jedinice lokalne i regionalne samouprave iz Međimurske županije, uključe 

sa svojim proračunskim sredstvima u pitanje rješavanja menstrualnog siromaštva. S obzirom da je na 

predmetnu temu podnijela amandmane istaknula je da će detaljnije izračune iznijeti kad će se 

raspravljati o proračunu. 

Drugo, prenijela je pritužbe i zamolbe pacijenata i zaposlenika u svezi uvjeta na Odjelu 

transfuzije Županijske bolnice Čakovec. Naime, na istom nema tople i pitke vode već 1,5 godinu, a 

pacijenti nemaju adekvatnu ambulantu. Slijedom navedenog, pitala je, što uprava bolnice planira 

vezano uz navedeno, uključujući i izmještaj u bolje prostore. 

Matija Posavec, župan pohvalio je inicijativu vijećnice te odgovorio da će prihvatiti 

amandmane.  

Glede drugog pitanja, odgovorio je da će iznijeto provjeriti s upravom odnosno ravnateljem 

Bolnice te dodao da je sklopu investicijskog ciklusa u Županijskoj bolnici Čakovec u planu da se odjel 

transfuzije izmijesti, reorganizira u drugom objektu.  

Elvis Kralj, vijećnik, s obzirom na poznatu i aktualnu problematiku Roma u Međimurskoj 

županiji, a za koju sve više interesa posvećuju gotovi svi mediji u Hrvatskoj te po prvi puta u povijesti 

izbora u Hrvatskoj postaje političko pitanje u programima gotovo svih političkih stranaka na lokalnim 

izborima, kao predstavnik u Skupštini Međimurske županije iz redova romske nacionalne manjine 

pitao je postoji li vizija ili plan da se problemi Roma počnu rješavati putem izrade Strateškog plana za 

Rome. Ukoliko postoji inicijativa za izradu istih, pitao je postoji li mogućnost da se u projekcijama 

proračuna osiguraju financijska sredstva. Naime, romska zajednica je spremna pružiti ruku suradnje, 

podršku, pomoć i sve potrebno te želi nastaviti dijalog sa svim relevantnim institucijama i državnim 

vlastima da se problemi Roma u Međimurskoj županiji počnu ozbiljnije, planski i kontinuirano 

rješavati i definitivno ne žele biti tema razgovara, niti slučaj samo kada izbije neka vrsta eskalacije 

problema kod Roma ili politički subjekt za vrijeme izbora.  

Matija Posavec, župan uputio je čestitke vijećniku na vijećničkom mandatu te odgovorio da 

postoji i akcijski i strateški i nacionalni plan te desetljetni planovi. Međutim, utemeljeno na 

dosadašnjem iskustvu i radu, proizlazi da je najbolji, najveći i zapravo jedini akcijski i strateški plan 

volja s obje strane da se stvori jedan mirni i kvalitetniji suživot. Za to je potrebna jedna kvalitetna i 

snažna podrška i samih pripadnika romske nacionalne manjine i na taj način se mogu mnoge stvari 

riješiti.  

Igor Ivković, vijećnik osvrnuo se na sjednicu Vlade na kojoj je donesen Nacrt razvojnog 

sporazuma za sjever Hrvatske ukupne vrijednosti 15 milijardi kuna. Osim projekta pruge Zagreb – 

Čakovec (Kotoriba) tu su i projekti: Centar znanja Čakovec (288.350.000,00 kuna), revitalizacija 

međimurskih dvoraca (117.000.000,00 kuna), poboljšanje infrastrukture Županijske bolnice Čakovec 

(184.450.000,00 kuna), rekonstrukcija i dogradnja Srednje škole Prelog (75.500.000,00 kuna), 

izgradnja osnovne škole u Nedelišću (50.000.000,00 kuna), Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec 

(51.000.000,00 kuna) te Regionalni distributivni centar Međimurske županije (50.000.000,00 kuna). 

Podsjetio je i na projekte sa sjednice Vlade u Međimurju iz 2019. godine, kao i uvrštenje Centra za 



odgoj i obrazovanje Čakovec u državni proračun za 2022. godinu, te na financijsku decentralizaciju od 

2018. godine kojom je država županiji prepustila godišnje cca. 20 milijuna kuna. Uz sve nabrojeno još 

su tu i projekti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za razdoblje 2021. – 2026. godine. Slijedom 

navedenog, zamjenika župana pitao je, smatra li da je država maćeha Međimurju odnosno postoji li 

ijedna Vlada u povijesti Hrvatske koja je više ulagala u razvoj Međimurja od sadašnje. Ako postoji, 

koja je to Vlada i zbog čega to smatra. 

Drugo, istaknuo je kako je na snazi Odluka o minimalnim iznosima naknada za korištenje 

prostora i opreme u školskim ustanovama kojima je osnivač Međimurska županija. To je ukupno 

gledano u redu, međutim, nisu u redu iznosi koje udruge i klubovi trebaju plaćati za korištenje 

dvorane, 175 odnosno 250 kuna po satu. Pojedinačno to nisu veliki iznosi, ali za neku udrugu ili klub 

koji ima svakodnevne treninge to je iznos i do 10.000,00 kuna mjesečno, pa se slijedom toga  

obraćaju općinama i gradovima za pomoć. Primjerice, Općina Goričan uzela je kredit za izgradnju 

školske dvorane, što djelomično sufinancira i Međimurska županija. Dvorana nije općinska, nego 

školska, odnosno županijska. Općina Goričan plaća kredit za dvoranu, a ne upravlja njome. Unutra 

dvije udruge iz Goričana održavaju svakodnevno treninge po 3 sata u večernjim terminima za što 

plaćaju 10.000,00 kuna mjesečno. Slijedom iznijetog, dao je prijedlog da se u dogovoru s općinama i 

gradovima koji sufinanciraju izgradnju dvorana postigne sporazum da udruge i klubovi imaju pravo na 

korištenje dvorane do iznosa sredstava koja je općina ili grad uložila u izgradnju te dvorane. 

Josip Grivec, zamjenik župana odgovorio je da je čovjek uvijek zadovoljan sa svime, s bilo 

kakvom potporom koja dolazi u Međimurje te da je teško komentirati nešto što je u fazi najave i 

obećanja. Podsjetio je da nadležno Ministarstvo nije sudjelovalo niti s lipom u obnovi Starog grada 

Zrinskih koja je koštala cca. 50 milijuna kuna, a govoriti je li netko maćeha ili majka je stvar 

percepcije. 

Dr.sc. Blaženka Novak, privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu se 

složila s vijećnikom da je iznos koji je potrebno platiti za korištenje sportskih dvorana jedno 

opterećenje te je naglasila da bi htjela da može prihvatiti prijedlog i da to bude besplatno. Međutim, 

da bi se o tome raspravljalo treba dobro poznavati situaciju u osnovnim školama, principe 

financiranja i obaveze, te zakonsku osnovu za takvu odluku. Korekcija cijene korištenja dvorana 

napravljena je početkom pandemije zbog dezinfekcijskih sredstva, pripreme i čišćenja dvorana te 

troškova struje, vode i plina, a to se ne može i ne smije platiti iz sredstava namijenjenih osnovnom i 

srednjem školstvu jer bi to bilo izravno kršenje zakonskih propisa. Novac iz decentraliziranih sredstva 

namijenjen minimalnom financijskom standardu osnovnih i srednjih škola je točno određen za koju 

namjenu se može koristiti. Ne može se koristiti ni za mažoretkinje, ni za sportske klubove i bilo koje 

druge udruge koje koriste te dvorane. Iznosi nisu izračunati napamet nego na osnovu potrošnje i 

cijene rada i nije moguće drugačije osigurati korištenje tih dvorana. U samom tom iznosu nema ni 

amortizacije, ni troškova izgradnje, samo rad i fizičko trošenje nekih materijalnih resursa.  

Igor Ivković, vijećnik izrazio je nezadovoljstvo dobivenim odgovorom na prvo pitanje te 

zatražio pisani odgovor. 

Glede odgovora na drugo pitanje pojasnio je da nije tražio besplatno korištenje dvorane za 

mažoretkinje, nogometaše i ostale udruge i klubove, dapače, neka se to obračuna, ali nelogično je da 

općina ulaže vlastita sredstva za izgradnju školske sportske dvorane, a onda udruge s područja iste 

nemaju pravo koristiti dvoranu po povlaštenoj cijeni. Iz tog razloga predlaže da se u dogovoru s 

općinama i gradovima koji sufinanciraju izgradnju dvorana postigne sporazum da udruge i klubovi 

imaju pravo na korištenje dvorane do iznosa sredstava koja je jedinica lokalne samouprave uložila u 

izgradnju  dvorane. 



Ivan Borović, vijećnik uputio je čestitke izabranom županu i zamjeniku župana, a pitanje je 

postavio zamjeniku župana g. Grivecu. Iznio je da smatra da je g. Grivec izrazito pošten i častan 

čovjek, pa ga je neugodno iznenadilo kad se kandidirao na izborima na zajedničkoj kandidacijskoj listi 

s osobom koja je uhićena zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela, koja je priznala počinjenje istih 

kako bi izbjegla ostanak u istražnom zatvoru i nakon dva mjeseca šutnje prihvatila savjet svog 

nekadašnjeg stranačkog kolege Čačića da je to bila donacija, a ne mito. Međutim, donacije nema 

upisane u izvješću Državnom izbornom povjerenstvu. Slijedom navedenog, zamjenika župana pitao 

je, kakav je osjećaj biti na kandidacijskoj listi s osobom koja je priznala počinjenje kaznenih djela te  je 

li znao za tu takozvanu donaciju pošto je i na redovnim izborima bio na istoj kandidacijskoj listi. 

Drugo, istaknuo je da je 2 godine, 5 mjeseci i 10 dana, prošlo od Županijske skupštine na kojoj 

je obećano da će se po hitnom i žurnom postupku donijeti Odluka o III. izmjenama i dopunama 

Prostornog plana Međimurske županije. Podsjetivši da je o tome govorio i na prošloj sjednici, pitao je 

zašto hitni i žurni postupak tako dugo traje i kad će se završiti.  

Na prvo pitanje Josip Grivec, zamjenik župana odgovorio je da su izbori  jedan demokratski 

proces i postoji presumpcija nevinosti te se svatko ima pravo kandidirati s kim želi, a određene 

nespretnosti nema potrebe komentirati. 

Mirjana Pintar, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije odgovorila 

je da je osnovna odluka donesena prije više od dvije godine, međutim, nakon šest mjeseci došlo je do 

izmjena i dopuna odluke. Zavod je izradio nacrt Prostornog plana za javnu raspravu, a sad je u tijeku 

izrada Strateške studije utjecaja prostornog plana na okoliš i glavne ocjene plana na ekološku mrežu 

te se očekuje da će se do sredine godine, u zakonskom roku, održati javna rasprava.  

Ivan Borović, vijećnik komentirao je da se niti jednom riječju ili rečenicom nije obazirao 

odnosno spominjao kazneno - pravnu odgovornost g. Posavca, već je svoje izlaganje temeljio na 

njegovom činu priznanja. Pojasnio je da ga je zanimalo s moralno – etičkog aspekta, kakav je bio 

osjećaj biti na zajedničkoj listi. Ujedno se zahvalio na konkretnom odgovoru na drugo pitanje te rekao 

kako se nada da će to konačno završiti. 

Ivica Baksa, vijećnik rekao je da se nedavno ministar Horvat pohvalio da je Vlada RH 

osigurala iz državnog proračuna 10.946.975,00 kuna za podmirenje dospjelih dugova Županijske 

bolnice Čakovec i naravno time htio poručiti tj. pohvaliti se da država nije maćeha Međimurju već 

majka.  Slijedom iznijetoga, pitao je po kojim kriterijima je Vlada osigurala novac, koji će se točno 

dugovi sanirati tim novcem i jesu li više novca dobile one bolnice koje su i više zadužene. Ustvrdio je, 

ako je tako, onda je bolje biti više zadužen, pa više dobiješ. 

Matija Posavec, župan odgovorio je da je na sjednici Vlade odlučeno da se djelomično 

saniraju dugovi u zdravstvu koji iznose između 4 i 5 milijardi kuna. Vlada je za to pripremila 780 

milijuna kuna i ti novci su podijeljeni razmjerno dugovima zdravstvenih ustanova u Republici 

Hrvatskoj. Županijska bolnica u Čakovcu je dobila cca. 10 milijuna kuna odnosno 1,3% od ukupnog 

duga. Dakle, unatoč svim pokušajima diskreditiranja i govorenja da je Županijska bolnica Čakovec 

najzaduženija bolnica, prema ovoj preraspodjeli novaca vidljivo je da je u donjem rangu zaduženosti, 

jer da je više zadužena onda bi dobila više sredstava. Zaključio je da su dobivena sredstva  strogo 

namjenska i istog dana se uplaćuju veledrogerijama za sanaciju lijekova.  

 

Prije nego je otvorio raspravu o dnevnom redu, Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine 
sukladno članku 100. Poslovnika o radu Skupštine Međimurske županije predložio je da se dnevni red 
dopuni sa točkama: Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Službeničkog suda u 
Međimurskoj županiji, na način da to bude točka 23.,  te točkom: 



Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i proračun Skupštine Međimurske 
županije, na način da to bude točka 24. 

 

Potom je otvorio raspravu. 

U raspravi je sudjelovao Vjeran Vrbanec, vijećnik te je istaknuo kako ne vidi formalno pravne 

razloge niti potrebe da Skupština daje suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Županijske bolnice 

Čakovec za potpisivanje ugovora „Opskrba električnom energijom“.   

Zatim je Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine dao na glasanje predloženu dopunu 
dnevnog reda. 
 

Skupština je jednoglasno (35 „za“), uz 35 nazočnih vijećnika usvojila dopunu dnevnog reda. 

Potom je, Skupština većinom glasova (30 „za“ i 5 „suzdržanih“ ), uz 35 nazočnih vijećnika 
utvrdila sljedeći dnevni red: 

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

RAZLOGA I IMENU VIJEĆNICE KOJA POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT 

B) POLAGANJE PRISEGE 

2. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU  

3. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 
IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE 
OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2021. GODINI 

4. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 
IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE 
OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2021. GODINI 

5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA 
DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE, INVESTICIJSKO I TEKUĆE 
ODRŽAVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA, TE ZA INFORMATIZACIJU ZDRAVSTVENE 
DJELATNOSTI U 2021. GODINI 

6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI  ODLUKE O MINIMALNIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA, 
MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA CENTARA ZA SOCIJALNU 
SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA ZA 2021. GODINU 

7. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA 

ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA POTPISIVANJE UGOVORA „OPSKRBA ELEKTRIČNOM 

ENERGIJOM“ 

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

PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2021. GODINU 

9. IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICA 

ČAKOVEC ZA 2020. GODINU  

10. A) PRIJEDLOG PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE 

PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. I 2024. GODINU 

B) PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. 

GODINU 

11. PRIJEDLOG ODLUKE O KRATKOROČNOM KREDITNOM ZADUŽENJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 



12. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE 

„POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ 

13. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU GOSPODARSKE 

ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ 

14. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. 

GODINU 

15. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE 

POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI 

16. PRIJEDLOG GODIŠNJEG PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 

MEĐIMURSKU ŽUPANIJU ZA 2022. GODINU 

17. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI PLAN SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

ZA 2022. GODINU 

18. INFORMACIJA O GOSPODARSTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2020. GODINI 

19. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE REDOVITE DJELATNOSTI HRVATSKE 

GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICE ČAKOVEC ZA 2022. GODINU 

20. PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 

PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU 

21. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU 

22. PRIJEDLOG ODLUKE O II. IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA 

RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  

23. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SLUŽBENIČKOG SUDA U 

MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI 

24. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN 

SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

                                                             
Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine  istaknuo je da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise 

raspravio o svim točkama dnevnog reda te nije imao primjedbi. 

Potom se prešlo na prvu točku dnevnog reda. 

 
TOČKA 1. 

A) IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE IZ OSOBNIH 

RAZLOGA I IMENU VIJEĆNICE KOJA POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT 

B) POLAGANJE PRISEGE 

 
A)  Franjo Makovec, predsjednik Mandatne komisije podnio je Izvješće Mandatne komisije o 

stavljanju mandata u mirovanje iz osobnih razloga i imenu vijećnice koja počinje obnašati vijećnički 
mandat. 

 
Skupština Međimurske županije predmetno izvješće primila je na znanje te je donijet  

ZAKLJUČAK 

o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije o stavljanju mandata u mirovanje iz 

osobnih razloga i imenu vijećnice koja počine obnašati vijećnički mandat 

 



B) Polaganje prisege 
 
Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine istaknuo je da će sukladno izvješću Mandatne 

komisije gospođa Marija Prekupec dati prisegu. 
  
Potom je pročitao 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.» 

 Marija Prekupec očitovala se riječju „prisežem“ te je time prisegnula za vijećnicu Skupštine 
Međimurske županije. 

 
TOČKA 2. 

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU 

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

županije za 2021. 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 II. izmjena i dopuna 
Proračuna Međimurske županije za 2021. godinu. 

 
Bez rasprave, Skupština je većinom glasova (28 „za“ i 5 „suzdržanih“), uz 33 nazočnih 

vijećnika usvojila  
II. IZMJENE I DOPUNE 

Proračuna Međimurske županije za 2021. godinu 

 

TOČKA 3. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 
IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE 

OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2021. GODINI 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu 

proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola kojima 

je osnivač Međimurska županija u 2021. godini. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini 

na raspravu i usvajanje.  

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

o Prijedlogu izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 
ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2021. 
godini. 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (34 „za“), uz 34 nazočnih vijećnika usvojila  

IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA 
za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 

osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2021. godini 
 



 
TOČKA 4. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 
IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE 

OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2021. GODINI 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog izmjena i dopuna plana rashoda za nabavu 

proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola kojima je 

osnivač Međimurska županija u 2021. godini. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 

raspravu i usvajanje.  

 

Odbor za financije i proračun i Odbor za prosvjetu, kulturu i sport bez primjedbi su raspravili 
o Prijedlogu izmjena i dopuna plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 
ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2021. 
godini. 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (34 „za“), uz 34 nazočnih vijećnika usvojila  

IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA 
za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih 

škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2021. godini 
 

TOČKA 5. 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA 

DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE, INVESTICIJSKO I TEKUĆE 
ODRŽAVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA, TE ZA INFORMATIZACIJU ZDRAVSTVENE 

DJELATNOSTI U 2021. GODINI 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i 

mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i 

tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2021. 

godini. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 

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

odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za 

investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju 

zdravstvene djelatnosti u 2021. godini. 

 

U raspravi su sudjelovali Vjeran Vrbanec, vijećnik i Matija Posavec, župan. 

Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (34 „za“), uz 34 nazočnih vijećnika usvojila  
ODLUKU 

o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za 
investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju 

zdravstvene djelatnosti u 2021. godini 
 

 

 

 

 



TOČKA 6. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI  ODLUKE O MINIMALNIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA, 
MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA CENTARA ZA SOCIJALNU 

SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA ZA 2021. GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o izmjeni  Odluke o minimalnim 
standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija centara za socijalnu 
skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2021. godinu. 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 o izmjeni  Odluke o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva 

za 2021. godinu. 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (34 „za“), uz 34 nazočnih vijećnika usvojila  
ODLUKU 

o izmjeni  Odluke o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva 

za 2021. godinu 

TOČKA 7. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE 

BOLNICE ČAKOVEC ZA POTPISIVANJE UGOVORA „OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM“ 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odluku 

Upravnog vijeća Županijske bolnice Čakovec za potpisivanje ugovora „Opskrba električnom 

energijom“. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 

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

zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske bolnice Čakovec za 

potpisivanje ugovora „Opskrba električnom energijom“. 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (34 „za“), uz 34 nazočnih vijećnika usvojila  

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske bolnice Čakovec za potpisivanje 

ugovora „Opskrba električnom energijom“ 

 

TOČKA 8. 

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I II. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG 

PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2021. GODINU 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog II. izmjena i dopuna financijskog plana i II. 

izmjena i dopuna godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2021. godinu. 

Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 



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

bez primjedbi su raspravili o Prijedlogu II. izmjena i dopuna financijskog plana i II. izmjena i dopuna 

godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2021. godinu.  

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (34 „za“), uz 34 nazočnih vijećnika usvojila II. izmjene i 
dopune financijskog  i godišnjeg plana te je donijet, 

ZAKLJUČAK 

o davanju pozitivnog mišljenja na II. izmjene i dopune Financijskog plana i II. izmjene i dopune 

Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2021. godinu 

 

TOČKA 9. 

IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICA 

ČAKOVEC ZA 2020. GODINU 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatske gorske 

službe spašavanja, Stanica Čakovec za 2020. godinu.  Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je 

Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 

Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Izvješću o radu i financijskom 

izvješću Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Čakovec za 2020. godinu. 

 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (34 „za“), uz 34 nazočnih vijećnika usvojila Izvješće te 

je donijet, 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatske gorske službe spašavanja, 

Stanica Čakovec za 2020. godinu 

 

TOČKA 10. 

A) PRIJEDLOG PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA 

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. I 2024. GODINU 

B) PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. 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 bez primjedbi je raspravio o:  

a) Prijedlogu proračuna Međimurske županije za 2022. godinu i projekcijama proračuna 

Međimurske županije za 2023. i 2024. godinu, te 

b) Prijedlogu odluke o izvršavanju proračuna Međimurske županije za 2022. godinu 

Vijećnik Željko Pavlic,  vijećnica Andreja Marić, vijećnici Ksenija Blagus, Bojana Petrić i Ivica 

Baksa te Klub vijećnika HDZ-a podnijeli su amandmane na Prijedlog proračuna Međimurske županije 

za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu.  



Željko Pavlic, vijećnik pojasnio je da se amandmanom predlaže otvaranje nove stavke 

A101316 Obvezni školski udžbenici za učenike srednjih škola Međimurske županije sa iznosom 

2.000.000,00 kuna. Smanjenje rashoda predlaže se na A100102 Materijalni troškovi i usluge za 

1.200.000,00 kuna i to u stavkama, 323 Rashodi za usluge za 900.000,00 kuna i 329 Ostali 

nespomenuti rashodi poslovanja za 300.000,00 kuna te na K100208 Poslovni park Međimurje, 421 

Građevinski objekti za 800.000,00 kuna. 

Andreja Marić, vijećnica pojasnila je da se prvim amandmanom predlaže povećanje rashoda 

na 00502 Ostali izdaci za osnovne škole za 36.000,00 kuna  te otvaranje nove stavke A101317 Nabava 

higijenskih potrepština za učenice osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija.  Smanjenje 

rashoda predlaže se na A100102 Materijalni troškovi i usluge, na stavci 329 Ostali nespomenuti 

rashodi poslovanja za 36.000,00 kuna 

Drugim amandmanom predlaže se povećanje rashoda na 00504 Ostali izdaci za srednje škole 

za 22.500,00 kuna te otvaranje nove stavke A101316 Nabava higijenskih potrepština za učenice 

srednjih škola kojima je osnivač Međimurska županija. Smanjenje rashoda predlaže se na A100102 

Materijalni troškovi i usluge, 323 Rashodi za usluge za 22.500,00 kuna. 

 Ksenija Blagus, vijećnica istaknula je da podnesenim amandmanom predlaže povećanje 

rashoda na 00504 Ostali izdaci za srednje škole za 1.200.000,00 kuna te otvaranje nove stavke 

„Jednokratne financijske potpore učenicima srednjih škola“. Smanjenje rashoda predlaže se na 

K100208 Poslovni park Međimurje, 421 Građevinski objekti za 1.200.000,00 kuna. 

 Vjeran Vrbanec, vijećnik pojasnio je da se amandmanom 4 Kluba vijećnika HDZ-a u članku 2 

Račun prihoda i rashoda, prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda na kontu 31 Vlastiti i ostali 

prihodi  predlaže postojeću stavku od 12.000,00  kuna uvećati za iznos 1.825.000,00 kuna. Navedeni 

iznos od 1.825.000,00 kuna predlaže se proporcionalno broju zdravstvenih djelatnika angažiranih u 

prevenciji i liječenju bolesnika od bolesti prouzročenih COVID- 19 rasporediti u posebnom dijelu 

Proračuna na programima 1009 Zdravstvo na konto 321 Naknade troškova zaposlenima i to za 

Županijsku bolnicu Čakovec, Dom zdravlja Čakovec i Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije.  

Dakle, amandmanom se traži pokretanja regresnog zahtjeva Međimurske županije prema Matiji 

Posavcu, za naknadu štete na ime refundacije prouzročenih troškova izvanrednih izbora te 

preraspodjela tih prihoda zaposlenicima korisnika županijskog proračuna koji su tijekom 2020. i 2021. 

godine dali najveći obol u suzbijanju pandemije prouzročene korona virusom kao i u liječenju 

pacijenata oboljelih od navedenih bolesti kroz odgovarajući stimulativni dodatak na plaću.  

Nikola Hren, vijećnik pojasnio je da se amandmanom 1 Kluba vijećnika HDZ-a predlaže 

smanjenja rashoda na A100804 Tekuće i kapitalne pomoći gradovima i općinama s predloženih 

5.000.000,00 kuna na 4.400.000,00 kuna, te povećanje rashoda otvaranjem nove stavke A101338 

Proširenje ceste i izgradnja parkirališta uz OŠ Selnica s iznosom od 600.000,00 kuna. 

 U svezi amandmana 2 Kluba vijećnika HDZ-a pojasnio je da se istim predlaže povećanje 

rashoda na A100112 Zračna luka Međimurje s 15.000,00 kuna na 200.000,00 kuna te smanjenje 

rashoda na A100719 Vidikovac Mađerkin breg za 100.000,00 kuna i K100702 Unapređenje 

cikloturističke mreže Cyclist welcome Međimurje za 85.000,00 kuna. 

Potom je pojasnio amandman 3 Kluba vijećnika HDZ-a kojim se predlaže smanjenje stavke na 

A100702 Centar dr.Rudolfa Steinera Donji Kraljevec za 200.000,00 kuna te na A100818 



Interpretacijski centar Donji Vidovec za 100.000,00 kuna. Povećanje rashoda predlaže se u iznosu od 

300.000,00 kuna na način da se doda nova stavka A101339 Izrada projektne dokumentacija za 

dogradnju OŠ Selnica.  

Ivan Borović, vijećnik je pojasnio amandman 5 Kluba vijećnika HDZ-a kojim se predlaže 

smanjenje stavke K100208 Poslovni park Međimurje s 3.300.000,00 kuna na 2.400.000,00 kuna. 

Povećanje rashoda predlaže se na A101324 Jednokratna potpora studentima Međimurske županije  s 

predloženih 1.344.600,00 kuna na 2.244.600,00 kuna.  

Potom se Matija Posavec, župan, očitovao o amandmanima. 

Amandman Željka Pavlica, vijećnika,  Matija Posavec, župan nije prihvatio uz obrazloženje da 

za podmirenje udžbenika u srednjim školama treba izdvojiti cca. 10 milijuna kuna, stoga predloženih 

2 milijuna kuna ne bi bilo dovoljno te bi došlo do nepravednog sustava. Ako će ići sufinanciranje 

odnosno financiranje udžbenika za srednje škole onda će to biti za svakog srednjoškolca, a ne za 

svakog petog ili desetog. 

U raspravi u svezi amandmana sudjelovao je Željko Pavlic, vijećnik te je pojasnio da su 

sredstva koja se predlažu inicijalna i služe prvenstveno da se otvori nova stavka u proračunu, a 

detaljne izračune, format i koncept samog projekta trebalo bi završiti u okviru priprema za školsku 

godinu 2022./2023. 

Potom su vijećnici glasali o amandmanu. 

Sa 13  glasova „za“ i 21 glasova „protiv“ uz 34 nazočnih vijećnika, Dragutin Glavina, 

predsjednik Skupštine je utvrdio da amandman Željka Pavlica, vijećnika nije dobio potrebnu većinu 

glasova.  

Matija Posavec, župan prihvatio je oba amandmana Andreje Marić, vijećnice uz prijedlog da  

se rashodi smanje na drugoj stavci. Takav prijedlog prihvatila je Andreja Marić, vijećnica te je 

Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine konstatirao da su isti postali sastavni dio Proračuna 

Međimurske županije za 2022. godinu i projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu.  

Potom je Matija Posavec, župan prihvatio amandman koji su podnijeli vijećnici Ksenija Blagus, 

Bojana Petrić i Ivica Baksa te je Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine konstatirao da je isti sastavni 

dio Proračuna Međimurske županije za 2022. godinu i projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu.  

Matija Posavec, župan amandman 4 Kluba vijećnika HDZ-a nije prihvatio uz obrazloženje da 

amandman shvaća kao sitnu političku provokaciju te je pojasnio da se povećanje  stavke na izborima 

ne odnosi samo na izvanredne izbore održane u studenome već i na dopunske izbore nacionalne 

manjine. 

U raspravi u svezi amandmana sudjelovao je Vjeran Vrbanec, vijećnik te pojasnio da smatra 

da iznos od 1.825.000,00 kuna Županija mora platiti za sve procesne radnje koje je župan prouzročio 

svojom ostavkom, ne ulazeći u razloge i motive. Zaključio je da je učinjena šteta na proračunu u tom 

iznosu i u svakom normalnom, demokratskom društvu, onaj koji skrivi štetu, štetu i plaća.  

Potom su vijećnici glasali o amandmanu. 



Sa 5 glasova „za“, 6 glasova „suzdržanih“ i 20 glasova „protiv“ uz 31 nazočnih vijećnika 

Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine je utvrdio da amandman nije dobio potrebnu većinu glasova. 

Matija Posavec, župan je prihvatio amandman 1 Kluba vijećnika HDZ-a u svezi proširenja 

ceste i izgradnje  parkirališta uz OŠ Selnica te je Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine konstatirao 

da je isti sastavni dio Proračuna Međimurske županije za 2022. godinu i projekcija Proračuna za 2023. 

i 2024. godinu.  

Matija Posavec, župan amandman 2 Kluba vijećnika HDZ-a nije prihvatio uz obrazloženje da je 

stavka unapređenje cikloturističke mreže Cyclist welcome Međimurje osigurana po potpisanom 

sporazumu s Ministarstvom turizma te se ista ne može mijenjati, sukladno tome amandman je 

tehnički neispravan.  

U raspravi u svezi amandmana sudjelovao je Nikola Hren, vijećnik te je predložio smanjenje 

rashoda na drugoj stavci. 

Matija Posavec, župan takav prijedlog nije prihvatio te se glasalo o amandmanu.  

Sa 5 glasova „za“, 6 glasova „suzdržanih“ i 21 glasova „protiv“ uz 32 nazočnih vijećnika 

Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine je utvrdio da amandman nije dobio potrebnu većinu glasova. 

Matija Posavec, župan amandman 3 Kluba vijećnika HDZ-a kojim se traži osiguranje sredstva 

za izradu projektne dokumentacije za dogradnju OŠ Selnica, nije prihvatio uz obrazloženje da 

podržava ideju, međutim, stavke na kojima se predlaže smanjenje rashoda vezane su uz projekt.  

 Nikola Hren, vijećnik zatražio je da se glasa o amandmanu.  

Potom su vijećnici glasali o amandmanu. 

Sa 7 glasova „za“, 6 glasova „suzdržanih“ i 21 glasova „protiv“ uz 34 nazočnih vijećnika, 

Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine je utvrdio da amandman nije dobio potrebnu većinu glasova. 

Matija Posavec, župan amandman 5 Kluba vijećnika HDZ-a nije prihvatio uz obrazloženje da je 

isti tehnički neispravan osobito u smislu da se predlaže smanjenje iznosa na stavci na kojoj treba biti 

osigurano 20% vlastitih sredstava. Naglasio je da će u rebalansu proračuna povećati stavku za 

studente.  

Ivan Borović, vijećnik predložio je da se nađe neka druga stavka na kojoj će se smanjiti 

rashodi te da se amandman usvoji.  

Matija Posavec, župan takav prijedlog nije prihvatio te je obećao da će naknada studentima 

biti povećana u rebalansu proračuna.  

U daljnjoj raspravi u svezi amandmana sudjelovali su Ivan Borović, vijećnik, Igor Ivković, 

vijećnik, Andreja Marić, vijećnica i Matija Posavec, župan. 

Potom su vijećnici glasali o amandmanu. 

Sa 6 glasova „za“, 4 glasova „suzdržanih“ i 22 glasova „protiv“  uz 32 nazočnih vijećnika, 

Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine je utvrdio da amandman nije dobio potrebnu većinu glasova. 



Potom je Matija Posavec, župan podnio uvodno obrazloženje.  

Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine osvrnuo se na Prijedlog proračuna Međimurske 

županije za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu u ime Odbora za financije i 

proračun. 

U raspravi je sudjelovao Dejan Drabić, vijećnik.  

Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (27 „za“ i 4 „protiv“), uz 32 nazočnih vijećnika 

usvojila  

PRORAČUN 

Međimurske županije za 2022. godinu i projekcije proračuna Međimurske županije za 2023. i 

2024. godinu 

 

Potom je, bez rasprave, Skupština većinom glasova (28 „za“ i 4 „suzdržanih“), uz 33 nazočnih 

vijećnika usvojila  

ODLUKU 

o izvršavanju Proračuna Međimurske županije za 2022. godinu 

 

TOČKA 11. 

PRIJEDLOG ODLUKE O KRATKOROČNOM KREDITNOM ZADUŽENJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju 

Međimurske županije. 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 o kratkoročnom 

kreditnom zaduženju Međimurske županije. 

 

U raspravi su sudjelovali Vjeran Vrbanec, vijećnik i Matija Posavec, župan.  

Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (27 „za“ i 5 „protiv“), uz 32 nazočnih vijećnika 

usvojila  

ODLUKU 

o kratkoročnom kreditnom zaduženju Međimurske županije 

 

 

TOČKA 12. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE „POSLOVNI 

PARK MEĐIMURJE“ 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta na području 

poduzetničke zone „Poslovni park Međimurje“. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini 

na raspravu i usvajanje.  

 



Odbor za financije i proračun i Odbor za gospodarski razvoj bez primjedbi su raspravili o 

Prijedlogu zaključka o prodaji zemljišta na području poduzetničke zone „Poslovni park Međimurje“. 

 

U raspravi je sudjelovao Vjeran Vrbanec, vijećnik. 

Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (28 „za“), uz 28 nazočnih vijećnika usvojila  

ZAKLJUČAK  

o prodaji zemljišta na području poduzetničke zone „Poslovni park Međimurje“ 

 

TOČKA 13. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU GOSPODARSKE ZONE 

„POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

osnivanju gospodarske zone „Poslovni park Međimurje“. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je 

Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 

Odbor za gospodarski razvoj bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o osnivanju gospodarske zone „Poslovni park Međimurje“.  

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

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju gospodarske zone „Poslovni park Međimurje“ 

 

TOČKA 14. 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog programa javnih potreba u sportu 

Međimurske županije za 2022. godinu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 

raspravu i usvajanje.  

 

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

o Prijedlogu programa javnih potreba u sportu Međimurske županije za 2022. godinu.  

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (26 „za“), uz 26 nazočnih vijećnika usvojila  

PROGRAM 

javnih potreba u sportu Međimurske županije za 2022. godinu 

 

 

TOČKA 15. 

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE 

POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI 

 



Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za 

redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Međimurske županije u 

2022. godini. 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 o raspoređivanju 

sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Međimurske 

županije u 2022. godini.  

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (26 „za“), uz 26 nazočnih vijećnika usvojila  

ODLUKU 

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Skupštini Međimurske županije u 2022. godini 

 

 

TOČKA 16. 

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 

MEĐIMURSKU ŽUPANIJU ZA 2022. GODINU 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog godišnjeg plana djelovanja u području 

prirodnih nepogoda za Međimursku županiju za 2022. godinu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio 

ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (26 „za“), uz 26 nazočnih vijećnika usvojila  

GODIŠNJI PLAN  

djelovanja u području prirodnih nepogoda za Međimursku županiju za 2022. godinu 

 

TOČKA 17. 

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI PLAN SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 

2022. GODINU 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog programa rada i financijski plan Savjeta 

mladih Međimurske županije za 2022. godinu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 

raspravu i usvajanje.  

 

Odbor za financije i proračun i Odbor za mladež bez primjedbi su raspravili o Prijedlogu 

programa rada i financijskom planu Savjeta mladih Međimurske županije za 2022. godinu. 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (27 „za“), uz 27 nazočnih vijećnika usvojila Program te 

je donijet,  

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Savjeta mladih Međimurske županije za 

2022. godinu 

 

TOČKA 18. 

INFORMACIJA O GOSPODARSTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2020. GODINI 

 



Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Informaciju o gospodarstvu Međimurske županije u 

2020. godini.  Informaciju  je Skupštini predložio župan. 

 

Odbor za gospodarstvo bez primjedbi je raspravio o Informaciji o gospodarstvu Međimurske 

županije u 2020. godinu.   

 

Uvodno obrazloženje podnio je Darko Radanović, privremeni pročelnik Upravnog odjela za 

gospodarstvo, poljoprivredu i turizam. 

 

Informaciju su vijećnici primili na znanje. 

 

TOČKA 19. 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE REDOVITE DJELATNOSTI 

HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICE ČAKOVEC ZA 2022. GODINU 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje 

redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Čakovec za 2022. 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 programa javnih potreba 

za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Čakovec za 2022. 

godinu. 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (26 „za“), uz 26 nazočnih vijećnika usvojila  

PROGRAM 
javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice 

Čakovec za 2022. godinu 
 
 

TOČKA 20. 
PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 

PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja 

zaštite od požara za područje Međimurske županije za 2022. 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 godišnjeg provedbenog 

plana unapređenja zaštite od požara za područje Međimurske županije za 2022. godinu. 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (26 „za“), uz 26 nazočnih vijećnika usvojila  

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN 
unapređenja zaštite od požara za područje Međimurske županije za 2022. godinu 

 
 

TOČKA 21. 

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU 



 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog programa rada Skupštine Međimurske 

županije za 2022. godinu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (26 „za“), uz 26 nazočnih vijećnika usvojila  

PROGRAM 

rada Skupštine Međimurske županije za 2022. godinu 

 

TOČKA 22. 

PRIJEDLOG ODLUKE O II. IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA 

RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o II. izmjenama Odluke o osnivanju 

Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio župan i predložio 

ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (26 „za“), uz 26 nazočnih vijećnika usvojila  

ODLUKU 

o II. izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske 

županije 

 
TOČKA 23. 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SLUŽBENIČKOG SUDA U 
MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI 

 
Na email adresu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova 

Službeničkog suda u Međimurskoj županiji. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i 

predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (26 „za“), uz 26 nazočnih vijećnika usvojila  

RJEŠENJE 

o razrješenju i imenovanju članova Službeničkog suda u Međimurskoj županiji 

 

TOČKA 24. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN 

SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 

Na email adresu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za 

financije i proračun Skupštine Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja 

i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (26 „za“), uz 26 nazočnih vijećnika usvojila  

RJEŠENJE 

o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i proračun Skupštine Međimurske županije 

 

 



Ovime je dnevni red završen te je predsjednik Skupštine zaključio sjednicu u 12:25 sati. 

 

 

PRIVREMENA PROČELNICA                                                                                           PREDSJEDNIK 

 

Ana Varga, dipl.iur.                                                                                                     Dragutin Glavina    

 

KLASA:021-05/21-03/8                                                       

URBROJ: 2109/1-02-21-02 

Čakovec, 17. prosinca 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NAPOMENA: 

- sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio zapis sa 4. sjednice Skupštine 

Međimurske županije i čuva se u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i pravne poslove 


