
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 
sa 9. sjednice Skupštine Međimurske županije, održane 13. kolovoza 2014. godine u 

velikoj vijećnici u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9,00 sati.  
 Sjednicu je pozivom broj KLASA: 021-05/14-03/7, URBROJ:2109/1-02-14-01 sazvao 
predsjednik Mladen Novak. 

  
Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Međimurske županije i utvrdio da je na početku 

sjednice bilo nazočno  35 vijećnika.  
 
Sjednici su bili nazočni vijećnici Mladen Babić, Dragutin Barlek, Branko Bukal, Josipa 

Carović, mr.sc. Franjo Cimerman, Josip Dobranić, Marija Frančić, Dragutin Glavina, Josip Grivec, 
Marija Hertelendi, Zdravko Holcinger, Darko Horvat, Mladen Horvat, Stanko Ivanović, Nadica 
Jelaš, Valentin Kočila, Dejan Kovač, Petra Kovačić, Franjo Kravaršćan, Marjan Marciuš, 
Aleksandar Makovec, Ivan Novak, Mladen Novak, Petar Novak, Vladimir Novak, Dejan Oršoš, 
Željko Pavlic, Željka Perhoć, Vladimir Peršić, Zvonimir Siladi, Nikola Štampar, Mario Tomašek, 
mr.sc. Bruno Trstenjak, Dragan Vurušić, Ljiljana Žerjav i Dean Žbulj. 

 
Sjednici nisu bili nazočni Zlatko Bacinger, Nino Marđetko, Monika Matotek, Željka Perhoć, 

Gordana Potočnjak, mr.sc. Renato Slaviček i Dražen Vidović. 
 
Sjednici su još bili nazočni Matija Posavec, župan, Zoran Vidović, zamjenik župana, Doris 

Srnec, pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove te pročelnici upravnih 
tijela Međimurske županije. 

 
Prije nego je otvorio sjednicu, Mladen Novak, predsjednik Skupštine uvodno se obratio 

nazočnima te je u svom izlaganja iznio stav da je izvršna vlast, u osmišljavanje modela nabave 
besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Međimurske županije, trebala uključiti 
sve političke opcije koje participiraju u Županijskoj skupštini. 

 
 

 Potom je predsjednik Skupštine dao na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice 
Županijske skupštine. 
 
 Jednoglasno (35 „za“) vijećnici su prihvatili Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice Županijske 
skupštine. 
 
 

Sukladno članku 110. Poslovnika Skupštine Međimurske županije predsjednik Skupštine 
je otvorio  
 
 

a k t u a l n i   s a t 
 

Vijećnik Darko Horvat zatražio je od župana da izvijesti nazočne vijećnike o prometnoj 
nesreći u kojoj je sudjelovala zamjenica župana, zatim pod kojim i kakvim okolnostima se 
nesreća dogodila kao i da li će biti kakvih sankcija za zamjenicu župana. 

Drugo, vijećnika je zanimalo koliko međimurskih tvrtki radi ili participira u realizaciji 
investicije koju provodi INA na području Međimurske županije. 

Na oba pitanja vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
 

 Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman pitao je, s obzirom na planirano smanjenje sredstava 
u rebalansu Proračuna za Zakladu solidarnosti „Katruža“ i Zakladu za obrazovanje „dr. Vinko 
Žganec“, koliko su u stvarnosti vijećnici Županijske skupštine uplatili u predmetne zaklade. 
 Kao drugo, zanimalo ga je kada će Osnovna škola u Nedelišću dobiti novu zgradu. 
 Na pitanja vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
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Vijećnik Dejan Kovač pitao je župana da li zna koliko je u posljednjih deset godina 
investirano u poduzetničku zonu u Prelogu od strane države, koliko je investirao Grad Prelog i 
koliki je doprinos u tome od strane Međimurske županije. 

Kao drugo, zanimalo ga je zašto Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 
okoliša nije u mogućnosti, poput svoje Ispostave u Prelogu, istog dana ili u narednim danima 
izdati građevinsku dozvolu elektronskim putem.  

Na oba pitanja na samoj se sjednici očitovao Matija Posavec, župan. 
 
 U ponovnom istupu vijećnik Dejan Kovačić iznio je svoje nezadovoljstvo s dobivenim 
odgovorima. 
 
 Vijećnik Željko Pavlic pitao je da li će se Međimurska županija uključiti u javnu raspravu 
oko utvrđivanja novih registarskih područja kao i izgleda novih registarskih tablica. 
 Drugo, vijećnik je iznio podatak da je cijena izdavanja sanitarne suglasnosti koju izdaje 
Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije viša od cijene koju ima varaždinski Zavod za 
javno zdravstvo, te je pitao da li se ista može izjednačiti, kako poslodavci ne bi slali svoje radnike 
u Varaždin na sanitarne preglede. 
 Na prvo pitanje očitovao se Matija Posavec, župan, dok je na drugo pitanje zatražen 
pisani odgovor od Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije. 
 
 Vijećnik Mladen Babić, osvrnuvši se na prošlogodišnja događanja vezana uz zaštitu 
usjeva od krađa kada su se morale angažirati dodatne policijske snage koje su čuvale usjeve, te 
činjenice da i ove godine maskirani i naoružani građani čuvaju svoje usjeve od krađa, te  da u 
nekim naseljima najavljuju osnivanje udruga za zaštitu imovine od lopova, zanimalo ga je kako to 
da takva zbivanja nisu bila obuhvaćena informacijama o stanju sigurnosti o kojima se raspravlja 
na sjednicama Županijske skupštine.  
 Na pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan, ali kako vijećnik nije bio 
zadovoljan dobivenim odgovor, odgovor je zatražen pisanim putem od Policijske uprave 
međimurske. 
  
 Vijećnika Zdravka Holcingera zanimalo je da li postoje kakva saznanja o 
gospodarstvenom efektu koji je polučila manifestacija „Urbanovo“, s obzirom na jednu izjavu 
župana prema kojoj je to najveći turistički i gospodarski projekt u Međimurju. Vijećnika je također 
zanimalo da li se rade nekakvi planovi o udruživanju i zajedničkom nastupu vinogradara na 
tržištu. 
 Na pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan.  
 
 Vijećnik Vladimir Peršić pitao je da li župan ima saznanja oko ukidanja sufinanciranja 
prijevoza učenika srednjih škola, kako je to najavljeno od strane Vlade Republike Hrvatske, 
odnosno da li to znači da više neće biti besplatnog prijevoza kako je to bilo do sada. 
 Na pitanje vijećnika odgovorio je Matija Posavec, župan. 
 
 
 

Po završetku aktualnog sata, vijećnici su jednoglasno (35 „za“) za 8. sjednicu Županijske 
skupštine usvojili sljedeći  

 
 

DNEVNI RED 
 
 
1. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. 

GODINU. 
2. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU REZULTATA POSLOVANJA MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU. 
3. PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU NABAVE OBVEZNIH ŠKOLSKIH 

UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2014/2015. ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA S PODRUČJA  
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4. PRIJEDLOG AMANDMANA NA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE. 

 
 

 Prešlo se raditi po točkama dnevnog reda. 
 
 
 

TOČKA 1. 
PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. 

GODINU 
 Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Međimurske županije za 2014. godinu vijećnici 
su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i donošenje. 
 
 Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna 
Proračuna. 
  
 Matija Posavec, župan kao ovlašteni predlagatelj istaknuo je da je osnovni razlog II. 
izmjena i dopuna Proračuna Međimurske županije za 2014. godinu projekt nabave besplatnih 
udžbenika za učenike osnovnih škola u Međimurskoj županiji. 
 
 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici Petra Kovačić, Nadica Jelaš, Mladen Horvat, 
Aleksandar Makovec, Željko Pavlic, mr.sc. Franjo Cimerman, Zvonimir Siladi, Vladimir Novak, 
Darko Horvat, Marija Hertelendi i Dean Žbulj.  
 
 II. izmjene i dopune Proračuna Međimurske županije za 2014. godinu podržali su klubovi 
vijećnika SDP-HSU-MDS, HNS-HSS-HSLS i HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA. 
Suzdržan je prilikom glasovanja o II. izmjenama i dopunama Proračuna ostao klub vijećnika HDZ-
HDS. 
 
 Na pitanja i primjedbe vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
 
 Nakon rasprave vijećnici su većinom glasova (29 „za“ i 6 „suzdržanih“) uz 35 trenutno 
nazočnih u vijećnici, donijeli 

II. IZMJENE I DOPUNE 
Proračuna Međimurske županije za 2014. godinu, u predloženom tekstu. 

 
 

 
TOČKA 2. 

PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU REZULTATA POSLOVANJA MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU 

 U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o utvrđivanju rezultata 
poslovanja Međimurske županije za 2013. godinu. Prijedlog odluke Skupštini na raspravu i 
donošenje uputio je župan Međimurske županije. 
  
 Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 
 
 Bez rasprave, većinom glasova (28 „za“ i 7 „suzdržanih“), uz 35 nazočnih vijećnika u 
vijećnici donijeli  

PRIJEDLOG ODLUKE 
o utvrđivanju rezultata poslovanja Međimurske županije za 2013. godinu, u predloženom 

tekstu. 
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TOČKA 3. 
PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU NABAVE OBVEZNIH ŠKOLSKIH UDŽBENIKA 

ZA ŠKOLSKU GODINU 2014./2015. ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA S PODRUČJA 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 Prijedlog odluke o sufinanciranju nabave obveznih školskih udžbenika  za školsku godinu 
2014./2015. za učenike osnovnih škola s područja Međimurske županije vijećnici su primili uz 
poziv za sjednicu. 
 
 Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 
 
 Uvodno se nazočnima vrlo kratko obratio Matija Posavec, župan. 
 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici Dean Žbulj, Darko Horvat i Mladen Horvat. 
 
 Na pitanja vijećnika odgovorio je Matija Posavec, župan. 
 
 Nakon rasprave vijećnici su jednoglasno (34 „za“) uz 34 nazočna vijećnika u vijećnici 
donijeli  

PRIJEDLOG ODLUKE 
o sufinanciranju nabave obveznih školskih udžbenika za školsku godinu 2014./2015. za 

učenike osnovnih škola s područja Međimurske županije, u predloženom tekstu. 
 
 
 

TOČKA 4. 
PRIJEDLOG AMANDMANA NA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I 

DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE 
 Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog amandmana na Konačni prijedlog 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave. Prijedlog su Skupštini na 
raspravu i prihvaćanje uputili vijećnici Željko Pavlic i Zlatko Bacinger. 
 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise raspravljao je o predmetnom prijedlogu te je utvrdio 
da Županijska skupština ne može podnositi amandmane na prijedloge akata o kojima će 
raspravljati Hrvatski sabor. Stoga je predložio da se amandman koji su podnijeli vijećnici Željko 
Pavlic i Zlatko Bacinger uobliči u prijedlog, sukladno odredbama članka 11. Statuta Međimurske 
županije.  

Pisano izvješće s Odbora, zajedno s Prijedlogom i obrazloženjem vijećnici su primili na 
klupe pred početak sjednice.  
 
 Na klupe, pred početak sjednice vijećnicima je dostavljeno i pozitivno mišljenje župana o 
podnijetom prijedlogu vijećnika Željka Pavlica i Zlatka Bacingera. 
 
 Vijećnica Petra Kovačić je u ime Kluba vijećnika Hrvatskih laburista – Stranke rada 
predložila da se točka III. obrazloženja, koje je dano uz Prijedlog za izmjenu članka 59. a Nacrta 
konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave, a u 
kojem se navode razlozi pokretanja ovog prijedloga, dopuni s trećim razlogom koji se odnosi na 
kriterij efikasnosti i kvalitete rada.  
 Prijedlog Kluba vijećnika Hrvatskih laburista vijećnici su primili na klupe pred početak 
sjednice. 
 
 Prijedlog vijećnice Kovačić prihvatio je Željko Pavlic, predlagatelj materijala te je ujedno 
podnio šire uvodno obrazloženje. 
 
 Na podnijeti prijedlog vijećnice Petre Kovačić pozitivno se očitovao i Matija Posavec, 
župan. 
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 U raspravi su sudjelovali vijećnici Petra Kovačić, Aleksandar Makovec, Zdravko Holcinger 
i Darko Horvat te Matija Posavec, župan. Na istupe vijećnika očitovao se Željko Pavlic. 
 
 Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (30 „za“), uz 30 nazočnih vijećnika utvrdila 
 

P R I J E D L O G 
za izmjenu članka 59. a Nacrta konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o sustavu državne uprave 
 

 U Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu 
državne uprave, Skupština Međimurske županije predlaže da članak 59.a  glasi:  

 
 

                                                      „Članak 59.a 
 Ured državne uprave za Sjeverozapadnu Hrvatsku ustrojava se za područje 
Varaždinske županije, Koprivničko-križevačke županije, Bjelovarsko-bilogorske 
županije i Međimurske županije. 

Sjedište Ureda državne uprave za Sjeverozapadnu Hrvatsku je u Čakovcu.“ 
 
 
 
Ovime je dnevni red bio iscrpljen te je predsjednik Skupštine zaključio sjednicu u 

12,10 sati. 
 

 
 

 
                                                                                                                  
 
             PROČELNICA                                                                               PREDSJEDNIK 
Upravnog odjela za poslove Skupštine                                                   Županijske skupštine 
               i opće poslove 
 
             Doris Srnec, v.r.                                                                           Mladen Novak, v.r. 
 
 
 
 
NAPOMENA: 

- sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio zapis 
sa 9. sjednice Skupštine Međimurske županije i čuva se u Upravnom odjelu za poslove 
Skupštine i opće poslove. 

 
 
 
 
 


