
IZVOD IZ ZAPISNIKA  
 

sa 10. sjednice Skupštine Međimurske županije održane 09. listopada 2014. godine, u 
velikoj vijećnici u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9,00 sati.  
 Sjednicu je pozivom broj KLASA: 021-05/14-03/11, 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  36 vijećnika.  
 
Sjednici su bili nazočni vijećnici Mladen Babić, Zlatko Bacinger, Dragutin Barlek, Branko 

Bukal, Josipa Carović, mr.sc. Franjo Cimerman, Josip Dobranić, Marija Frančić, Dragutin Glavina, 
Josip Grivec, Marija Hertelendi, Darko Horvat, Mladen Horvat, Nadica Jelaš, Valentin Kočila, 
Dejan Kovač, Franjo Kravaršćan, Marjan Marciuš, Aleksandar Makovec, Nino Marđetko, Monika 
Matotek, Ivan Novak, Mladen Novak, Petar Novak, Vladimir Novak, Dejan Oršoš, Željko Pavlic, 
Vladimir Peršić, Gordana Potočnjak, Zvonimir Siladi, mr.sc. Renato Slaviček Nikola Štampar, 
Mario Tomašek, mr.sc. Bruno Trstenjak, Ljiljana Žerjav i Dean Žbulj. 

 
Sjednici nisu bili nazočni Zdravko Holcinger, Stanko Ivanović, Petra Kovačić, Željka 

Perhoć, Dražen Vidović i Dragan Vurušić. 
 
Sjednici su još bili nazočni Matija Posavec, župan, Zoran Vidović, zamjenik župana, 

Sandra Herman, zamjenica župana, Doris Srnec, pročelnica Upravnog odjela za poslove 
Skupštine i opće poslove, Sandra Polanec Marinović, direktorica REDEA-e i pročelnici upravnih 
tijela Međimurske županije. 

 
 

 Predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Županijske 
skupštine. 
 
 Jednoglasno (36 „za“), uz 36 nazočnih, vijećnici su prihvatili Izvod iz zapisnika sa 9. 
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 Zvonimir Siladi u svojem je istupu podsjetio da su do sada milijuni kuna uloženi 
u proizvodnju jabuka u Međimurskoj županiji, dok se s druge strane u trgovačkim centrima 
Međimurcima nude jabuke koje, kako je rekao vijećnik, izgledaju kao da su mumificirane. Stoga je 
pitao župana koje je mehanizme spreman upotrijebiti da se s polica trgovačkih centara uklone 
takve jabuke, te da li župan ima hrabrosti pozvati na embargo stanovnike Međimurja protiv 
trgovačkih centara koji nude takve poljoprivredne proizvode. 
 Na istup vijećnika, očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
  Vijećnik Dejan Kovač podsjetio je na svoje prijašnje istupe na sjednicama Županijske 
skupštine kada je upozoravao na ukidanje određenih linija željezničkog putničkog prijevoza, te 
vezano na konferenciju za medije koju je održao župan 6. listopada 2014. godine, pitao je na 
kakav je model sufinanciranja putničkih linija koje se prema novom voznom redu ukidaju, mislio 
župan, te iz kojih izvora se namjeravaju namaknuti potreba sredstva.  

Drugo, planiranim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak dosta će se 
smanjiti izvorni prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pa tako i 
Međimurske županije, stoga je vijećnika zanimalo da li se razmišlja o povećanju udjela JLP®S u 
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porezima koje iste dijele s državom ili će se sredstva za JLP®S namaknuti nekim drugim 
kompenzacijskim mjerama od strane Vlade RH.  

Nadalje, vijećnik je pitao do kada se namjeravaju zapošljavati u institucijama gdje je 
Županija suvlasnik, osobe – porezni obveznici koji nisu iz Međimurske županije. 

Na pitanja vijećnika odgovorio je Matija Posavec, župan. 
 
Vijećnik Nino Marđetko pitao je da li je istina da s projektom dogradnje Gimnazije nisu 

zadovoljeni uvjeti jednosmjenske nastave te da li će netko snositi odgovornost što se na vrijeme 
nije reagiralo promjenom projekta, te da li se zato ide u dogradnju još jednog krila. 

Drugo, Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta objavilo je poziv za podnošenje 
zahtjeva za dostavu projektnih prijedloga za osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s 
teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama. Od svih škola u Međimurskoj županiji jedino 
OŠ Draškovec nije dobila pomoćnika u nastavi, pa je pitao župana da li će se pomoćnik u nastavi 
svejedno osigurati i financirati iz županijskog proračuna. 

Na pitanja vijećnika odgovorio je Matija Posavec, župan. 
 
Vijećnik Franjo Kravarščan, ukazao je da je zbog obilnih kiša došlo do truljenja 

poljoprivrednih proizvoda koji se nisu mogli izvaditi iz zemljišta, upravo zbog činjenice da ne 
postoji sustav odvodnje, stoga je pitao da li se razmišlja o izgradnji melioracijske mreže kako 
ubuduće ne bi poljoprivrednici imali takve štete. 
 Na pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
 Vijećnik Darko Horvat podsjetio je da je Vlada RH 23. kolovoza 2014. godine donijela 
Odluku o izmjeni udjela u sufinanciranju otplate anuiteta zajma između Republike Hrvatske i 
Međunarodne banke za obnovu i razvoj „Projekt unutarnje vode“. Temeljem te Odluke smanjen je 
udio financiranja jedinica lokalne samouprave u visini do 243 milijuna kuna. Vijećnika je zanimalo 
koliko je zahtjeva iz Međimurske županije upućeno prema Hrvatskim vodama radi korištenja 
okvira od 243 milijuna kuna i koliko je od predmetnog iznosa završilo u Međimurskoj županiji. 
 Drugo, vijećnik je zamjerio županu što je o svom Izvješću o radu župana za prvo 
polugodište ove godine prije govorio na tiskovnoj konferenciji, nego li su o tome raspravili vijećnici 
Županijske skupštine. Također, s obzirom da prema vijećnikovim riječima, u vladajućoj koaliciji 
nema niti jedne zajedničke odluke, zanimalo ga je da li će župan zbog neuspjeha na kraju 
mandata okrivljavati svoje koalicijske partnere ili se sve radi u dogovoru s koalicijskim partnerom. 
 Na sva pitanja na samoj sjednici se očitovao Matija Posavec, župan, ali kako je vijećnik 
bio nezadovoljan s dobivenim odgovorima, zatražio je da mu se pisanim putem odgovori na 
njegova pitanja. 
 
 Vijećnik Mladen Horvat pitao je da li su donijeti kriteriji za dodjelu sredstava iz Fonda za 
poravnanje, ako jesu, da li su sredstva raspodijeljena te je posebno napomenuo da, ukoliko je u 
službenom glasilu objavljena samo raspodjela sredstava bez kriterija, u tom slučaju traži da mu 
se dostave kriteriji. 
 Drugo, vijećnik je podsjetio da je Međimurska županija svojom Odlukom o minimalnim 
standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centar za 
socijalnu skrb i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u  2014. godini, utvrdila iznos od 
785,00 kuna po korisniku za isplatu troškova ogrijeva, dok je Odlukom Vlade RH takva pomoć 
utvrđena u iznosu od 950,00 kuna. Prema mišljenju vijećnika Županija bi morala utvrditi isti iznos 
kakav je utvrdila Vlada RH. 
 Na pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan, no vijećnik je kod prvog pitanja i 
dalje inzistirao na dostavi kriterija za raspodjelu.  
 Nakon sjednice, u telefonskom kontaktu, vijećniku je rečeno da su kriteriji za raspodjelu 
pomoći iz Državnog proračuna propisani u članku 10. Odluke o izvršavanju Proračuna 
Međimurske županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 18/13), 
temeljem kojih je župan donio Odluku o raspodjeli sredstava jedinicama lokalne samouprave na 
području Međimurske županije.  
 
 Vijećnik mr.sc. Bruno Trstenjak pitao je koji je razlog smjene odnosno razrješenje 
članova Školskog odbora Osnovne škole Selnica. 
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 Na pitanje vijećnika odgovorio je Matija Posavec, župan. 
 
 Vijećnica Marija Hertelendi, u svojem istupu osvrnula se na sve češće napise u 
medijima u kojima se u negativnom kontekstu spominje Međimursko veleučilište, pa je pitala kako 
je moguće, da ukoliko postoji bilo kakva sumnja u neregularnost donošenja odluka, kadroviranja i 
drugog, da nitko nije sankcioniran i kako je moguće da dekanica još uvijek obnaša svoju funkciju. 
 Drugo, vijećnica je iznijela problem mještana Dragoslavec sela koji već godina trpe štetne 
emisije i nesnosni smrad iz dvaju peradarnika smještenih usred naselja. Također je ukazala na to 
da isti takav problem imaju mještani naselja Ksajpa – Šenkovec, zbog peradarnika smještenog u 
Brezju, a čije se otpadne vode slijevaju u kanal pod upravom Hrvatskih voda i isto se tako širi 
nesnosni smrad. Kako mještani obaju naselja već godinama kod nadležnih institucija 
bezuspješno pokušavaju riješiti te probleme, pitala je župana da li može svojim utjecajem pomoći 
mještanima navedenih naselja u traženju rješenja. 
 Na oba pitanja vijećnice očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
 Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman pitao je župana da li ima legitimni dokument kojim bi 
potkrijepio da je kredit za Županijsku bolnicu preuzeo netko drugi.  
 Nadalje, zbog činjenice da Županija ima niz nepodmirenih dugovanja koja datiraju još iz 
2009. godine, te činjenice da se Županija nekih dugova rješava kroz instrumente zastare, pitao je 
kakva je to poruka koja se šalje poduzetnicima, te da li takvo postupanje Županije znači da treba 
poslati poruku poljoprivrednicima da što prije podignu tužbe protiv Županije zbog dugova kako i tu 
ne bi došlo do zastare. 
 Na pitanja vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
 Vijećnik Dejan Oršoš, vezano uz primjenu odredbi novog Zakona o socijalnoj skrbi koje 
se odnose na ukidanje naknade za uzdržavanje obitelji, pitao je što župan poduzima kako bi se 
omogućilo da se takva naknada i dalje isplaćuje. Neisplaćivanje naknade dovodi, prema riječima 
vijećnika, do povećanog kriminalnog djelovanja pripadnika romske nacionalne manjine. 

Zatim, vijećnika je zanimalo kako je moguće da peteročlana obitelj koja posjeduje 
automobil, gubi pravo na socijalnu pomoć. 
 Na prvo pitanje vijećnika očitovao se na samoj sjednici Matija Posavec, župan, dok je na 
drugo pitanje zatražen pisani odgovor. 
 
 Vijećnik Aleksandar Makovec u osvrtu na sveprisutnu regionalizaciju Hrvatske te 
formiranje regija koje bi zamijenile današnje županije, te posebno izjave gospodina Čačića, 
predsjednika novoformirane stranke koji je izjavio da su županije nepotrebne i da radno vrijeme 
župana ne traje dulje od 15 minuta, postavio je više pitanja. Prvo je pitao župana da li smatra 
opravdanim postojanje Međimurske županije, koliko traje njegov radni dan, a koliko njegovih 
zamjenika, zatim da li zamjenica župana, koja je članica novoformirane stranke, dijeli mišljenje 
svoga predsjednika o potrebi postojanja županija, te ukoliko je stav gospodina Čačića programski 
stav i stranke, što onda i dalje radi na mjestu zamjenice župana. 
 Na pitanja vijećnika očitovali su se Matija Posavec, župan i Sandra Herman, zamjenica 
župana. 
 
 Vijećnik  Ivan Novak svoje pitanje vezao je uz nastavak izgradnje pješačko-biciklističke 
staze od Slemenica do Murskog Središća, odnosno da li sve predviđene aktivnosti idu svojim 
tijekom te da li već ima konkretnih rokova za početak radova. Također ga je zanimalo u kojoj je 
fazi projektiranje izgradnje pješačko-biciklističke staze od Bukovca do Križovca. 
 Drugo, s obzirom na određene institucije čije je sjedište preseljeno u Varaždin, stavljene 
su nove natpisne ploče na kojima su novi nazivi tih institucija, zanimalo ga je da li to neće dovesti 
do zabune kod građana. 
 Na pitanja vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
 Vijećnika Zlatka Bacingera zanimalo je da li je župan razmotrio prijedlog Odbora za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša da se u Stručno povjerenstvo za pripremu Odluke o zaštiti 
izvorišta Nedelišće, Prelog i Sveta Marija imenuje osoba koja će u tom Povjerenstvu predstavljati 
Grad Prelog, Nedelišće i Svetu Mariju. 
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 Na pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec. 
 
 Prema riječima vijećnice Nadice Jelaš dug Županijske bolnice je zapravo dug 
Međimurske županije i iz tog razloga ga država ne može i neće preuzeti, stoga je pitala župana 
da li ima alternativno rješenje i kada će se to riješiti, s obzirom da se ne rješavanjem duga isti 
povećava za stotinjak tisuća kuna mjesečno. 
 Drugo, zbog duga koji ima Graditeljska škola, oko 1,5 milijuna kuna, ima velikih problema 
s održavanjem likvidnosti odnosno s podmirivanjem tekućih obveza. Stoga je pitala što Županija 
kao osnivač Škole namjerava poduzeti kako bi se riješio dug Škole. 
 Na pitanja vijećnice očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
 Vijećnik Nikola Štampar uputio je apel u cilju sprečavanja svakodnevnih krađa u naselju 
Palovec. Naime zbog cenzusa od 2.000,00 kuna, velika većina obeštećenih ne prijavljuje krađu 
odnosno ne zove policiju. Vijećnika je zanimalo da li postoji mogućnost da se takve krađe 
spriječe. 
 Na pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan, ali je isto tako zatraženo i 
očitovanje od Policijske uprave međimurske. 
 
 Vijećnik Mario Tomašek, iznio je da je zbog obilnih oborina došlo je problema koje su 
velikim dijelom uzrokovali neočišćeni i nepokošeni kanali koji idu uz ili kroz naselja. Upravo zbog 
toga došlo je do izlijevanja vode i poplavljivanja podruma i dvorišta koja se nalaze uz kanale. 
Prema vijećniku i njegovim saznanjima, kanali se ne kose prema naputcima Javne ustanove 
Međimurska priroda jer se na taj način sprječava razmnožavanje žaba i drugih životinja. Ako je 
tome tako, vijećnik je pitao tko će snositi odgovornost za štete koje su nastale upravo zbog toga. 
 Drugo, vijećnik je pitao da li je moguće u zaštićenom širem pojasu rijeke Mure postaviti 
privremene ugostiteljske objekte. 
 Cjeloviti odgovor na prvo pitanje vijećnika zatražen je od Matije Posavca, župana, dok je 
na drugo pitanje na samoj sjednici odgovorila Sandra Herman, zamjenica župana. 
 
 

Po završetku aktualnog sata, predsjednik Skupštine je dao kratku stanku u trajanju od 15 
minuta. 

 
Nakon stanke, predsjednik Skupštine je otvorio raspravu o predloženom dnevnom redu. 
 
Na sjednici Skupštine Međimurske županije nazočno je 33 vijećnika. 
 
Vijećnik Darko Horvat predložio je, sukladno članku 86. Poslovnika Skupštine 

Međimurske županije dopunu dnevnog reda, po žurnom postupku s točkom: „Informacija o stanju 
Županijske bolnice Čakovec“, a u cilju sprečavanja izglednih šteta u zdravstvenom sustavu 
Županije te najave blokade računa Županijske bolnice od njihovih najvećih dobavljača. 

 
Vijećnici Skupštine Međimurske županije, s 10 glasova „za“, 22 „protiv“ i 1 „suzdržanim“, 

uz 33 nazočna vijećnika u vijećnici, nisu prihvatili predloženu dopunu dnevnog reda. 
 
Nakon toga, vijećnici HDZ-HDS-a napustili su sjednicu Županijske skupštine, te je dalje 

ostalo nazočno 27 vijećnika. 
 
Potom je Skupština jednoglasno (27 „za“) uz nazočno 27 vijećnika, za 10. sjednicu 

utvrdila slijedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU. 

2. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01. 
SIJEČNJA  - 30. LIPNJA 2014. GODINE. 
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3.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE IZVANSUDSKE 
NAGODBE IZMEĐU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I DRŽAVNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA. 

4. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIJENOSU POSLOVNOG UDJELA U DRUŠTVU 
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ČAKOVEC. 

5. PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O NAKNADI ZA RAZVOJ NA USLUŽNOM 
PODRUČJU. 

6.  PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O USTROJU I NADLEŽNOSTIMA 
UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. 

7. PRIJEDLOG ODLUKE O PRODULJENJU VAŽENJA RAZVOJNE STRATEGIJE 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2011. – 2014.  

8. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2013. 
GODINU. 

9. INFORMACIJA O NAPRETKU IZRADE RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE DO 2020. 

10. INFORMACIJA O GOSPODARSTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2013. GODINI.  
11. IZVOD IZ IZVJEŠĆA O STANJU OKOLIŠA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.  
12. IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE U 2013. GODINI. 
13. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA 

SOCIJALNU SKRB. 
14. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA I ZAMJENIKA 

ČLANA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA. 
 

 
 Prešlo se raditi po točkama dnevnog reda. 

 
 

TOČKA 1. 
 PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU 
 Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2014. 
godinu vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. 
 
 Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu polugodišnjeg 
izvještaja o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2014. godinu. 
  
 Uvodno obrazloženje podnio je Matija Posavec, župan. 
 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici Nadica Jelaš i Matija Posavec, župan. 
 
  
 Nakon rasprave vijećnici su većinom glasova (25 „za“ i 1 „suzdržanim“) uz 26 trenutno 
nazočnih u vijećnici, donijeli 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ  
o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2014. godinu. 

 
 

TOČKA 2. 
IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 

– 30. LIPNJA 2014. GODINE 
 U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu župana Međimurske 
županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine. Izvješće Skupštini na raspravu i 
prihvaćanje uputio je župan Međimurske županije. 
 
 Uvodno, vijećnicima se obratio Matija Posavec, župan.  
 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici Zvonimir Siladi, Nadica Jelaš i Dean Žbulj, dok se na 
pitanja vijećnika očitovao Matija Posavec, župan. 
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Potom je Skupština jednoglasno (26 „za“), uz 26 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 2014. godine 
 
 

TOČKA 3.  
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE IZVANSUDSKE 
NAGODBE IZMEĐU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I DRŽAVNOG HIDROMETEOROLOŠKOG 

ZAVODA 
 Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje izvansudske nagodbe između 
Međimurske županije i Državnog hidrometeorološkog zavoda vijećnici su primili uz poziv 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 zaključka. 
 
 Uvodno kratko obrazloženje podnijela je Doris Srnec, pročelnica Upravnog odjela za 
poslove Skupštine i opće poslove. 
 
 
 Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (26 „za“) uz 26 nazočna vijećnika u vijećnici 
donijeli  

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA 
o davanju suglasnosti za sklapanje izvansudske nagodbe između Međimurske županije i 

Državnog hidrometeorološkog zavoda 
 
 

TOČKA 4.  
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIJENOSU POSLOVNOG UDJELA U DRUŠTVU MEĐIMURSKE 

VODE D.O.O. ČAKOVEC 
 Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o prijenosu poslovnog udjela u 
društvu Međimurske vode d.o.o. Čakovec. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i donošenje. 
 
 Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 
 
 Doris Srnec, pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove podnijela je 
kratko uvodno obrazloženje. 
 
 
 Bez rasprave, jednoglasno (26 „za“), uz 26 nazočnih vijećnika Skupština je donijela  
 

O D L U K U  
o prijenosu poslovnog udjela u društvu Međimurske vode d.o.o. Čakovec. 

 
 

TOČKA 5. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O NAKNADI ZA RAZVOJ NA USLUŽNOM 

PODRUČJU 
 Prijedlog odluke o dopuni odluke o naknadi za razvoj na uslužnom području vijećnici su 
primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog odluke utvrdio je župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i donošenje. 
 
 Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 
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 Kratko uvodno obrazloženje podnijela je Doris Srnec, pročelnica Upravnog odjela za 
poslove Skupštine i opće poslove. 
 
 U raspravi je sudjelovao vijećnik Mladen Horvat. 
 
 Većinom glasova (25 „za“ i 1 „suzdržanim“), uz 26 nazočnih vijećnika donijeta je  

O D L U K A  
o dopuni Odluke o naknadi za razvoj na uslužnom području 

 
 
 

TOČKA 6. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O USTROJU I NADLEŽNOSTIMA UPRAVNIH 

TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o dopuni Odluke o ustroju i 
nadležnostima upravnih tijela Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je 
Skupštini na raspravu i donošenje. 
 
 Odbor za Statut, Poslovnik i propise bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 
 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici mr.sc. Renato Slaviček, Doris Srnec, pročelnica 
Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove i Matija Posavec, župan. 
 
 
 Skupština je većinom glasova (23 „za“ i 3 „suzdržana“), uz 26 nazočnih vijećnika donijela  

O D L U K U  
o dopuni Odluke o ustroju i nadležnostima upravnih tijela Međimurske županije 

 
 
 

TOČKA 7. 
PRIJEDLOG ODLUKE O PRODULJENJU VAŽENJA RAZVOJNE STRATEGIJE 

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2011.-2014. NA RAZDOBLJE 2011.-2015. 
 U materijalima za sjednicu vijećnicima je dostavljen Prijedlog odluke o produljenju važenja 
Razvojne strategije Međimurske županije za 2011.-2014 na razdoblje 2011.-2015. Prijedlog je 
utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i donošenje. 
 
 Odbor za Statut, Poslovnik i propise bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 
 
 Bez rasprave, jednoglasno (26 „za“), uz 26 nazočnih vijećnika donijeta je  

O D L U K A  
o produljenju važenja Razvojne strategije Međimurske županije za 2011.-2014. na razdoblje 

2011.-2015. 
 
 
 

TOČKA 8. 
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2013. 

GODINU 
 Izvještaj o provedbi Razvojne strategije Međimurske županije za 2013. godinu vijećnici su 
primili uz poziv za sjednicu. Izvješće Skupštini na raspravu i usvajanje je uputio župan 
Međimurske županije. 
 
 Odbor za financije i proračun i Odbor za gospodarski razvoj bez primjedbi su raspravili o 
Izvještaju. 
 
 Bez rasprave, jednoglasno (26 „za“), uz 26 nazočnih vijećnika donijet je 
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Z A K L J U Č A K  
o provedbi Razvojne strategije Međimurske županije za 2013. godinu 

 
 
 

TOČKA 9. 
INFORMACIJA O NAPRETKU IZRADE RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

DO 2020.  
 Informacija o napretku izrade Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. godine 
vijećnicima je dostavljena u materijalima za sjednicu. Informaciju Skupštini na raspravu dostavio 
je župan Međimurske županije. 
 
 Odbor za gospodarski razvoj bez primjedbi je raspravio o Informaciji. 
 
 Kratku prezentaciju izrade Informacije Skupštini je podnijela Sanda Polanec Marinović, 
direktorica REDEA-e. 
 
 Vijećnici su Informaciju primili samo na znanje. 
 
 
 

TOČKA 10. 
INFORMACIJA O GOSPODARSTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2013. GODINI 

 U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Informaciju o gospodarstvu Međimurske 
županije u 2013. godini. Informaciju je Skupštini na raspravu uputio župan Međimurske županije. 
 
 Odbor za gospodarski razvoj raspravio je o Informaciji te je iznio mišljenje da bi u izradu 
Informacije za 2014. godinu svakako, pored obveznika poreza na dobit, trebalo uključiti i 
obveznike poreza na dohodak odnosno sve sudionike gospodarstva Međimurske županije. 
 
 
 U raspravi je sudjelovala vijećnica Nadica Jelaš. 
 
 Informaciju o gospodarstvu Međimurske županije u 2013. godini vijećnici su primili samo 
na znanje. 
 
 

TOČKA 11. 
IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

Zbog opširnosti materijala, uz poziv za sjednicu vijećnicima je dostavljen Izvod iz Izvješća 
o stanju okoliša Međimurske županije. Uvid u cjeloviti tekst Izvješća vijećnici su mogli izvršiti na 
mrežnim stranicama Međimurske županije kao i u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće 
poslove. Izvješće Skupštini na raspravu i prihvaćanje uputio je župan Međimurske županije. 
 
 Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša raspravio je o Izvješću, ali je sugerirao 
predlagatelju da se ubrza s donošenjem dokumenata koji se predlažu za donošenje u samom 
Izvješću. 
 
 Matija Posavec, župan prihvatio je sugestiju Odbora. 
 
 Potom su vijećnici jednoglasno (24 „za“), uz trenutno 24 nazočna vijećnika, donijeli  

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o stanju okoliša Međimurske županije 
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TOČKA 12. 
IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 

2013. GODINI 
  Uz poziv za sjednicu vijećnicima je dostavljeno Izvješće o stanju zaštite od požara na 
području Međimurske županije u 2013. godini. Izvješće Skupštini na raspravu i prihvaćanje 
uputio je župan Međimurske županije. 
 
 Bez rasprave, jednoglasno (25 „za“), uz trenutno nazočna 25 vijećnika donijet je  

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Međimurske županije u 2013. 

godini 
 
 

TOČKA 13. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA 

SOCIJALNU SKRB 
 Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članice Odbora za socijalnu skrb utvrdio je 
Odbor za izbor i imenovanja i dostavio ga je Skupštini na raspravu i donošenje. 
 
 Bez rasprave, jednoglasno (26 „za“), uz 26 nazočnih vijećnika donijeto je  

R J E Š E N J E 
o razrješenju i imenovanju članice Odbora za socijalnu skrb 

 
 
 

TOČKA 14. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA I ZAMJENIKA ČLANA 

STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana 
i zamjenika člana Stožera zaštite i spašavanja. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je 
Skupštini na raspravu i donošenje. 
 
 Bez rasprave, jednoglasno (26 „za“), uz 26 nazočnih vijećnika donijeto je  

R J E Š E N J E 
o razrješenju i imenovanju člana i zamjenika člana Stožera zaštite i spašavanja 

 
 
 
Ovime je dnevni red bio iscrpljen te je predsjednik Skupštine zaključio sjednicu u 

12,25 sati. 
 

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


