
 
 
Temeljem članka 21. Statuta Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske 

županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst 8/13 i 6/14) i članka 65. Poslovnika 
Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 
6/13 - pročišćeni tekst i 8/13) Skupština Međimurske županije je na ___.  sjednici, održanoj 
__________2016. godine donijela  
 

 

 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Bibliothece Intermurane 

 

 

1. Međimurska županija suglasna je i prihvaća uvjete iz Sporazuma o osnivanju Bibliothece 
Intermurane. 
 

2. Sporazum iz prethodne točke čini sastavni dio ovog Zaključka. 
 

3. Ovlašćuje se župan Matija Posavec mag. ing. da s Ogrankom Matice hrvatske u Čakovcu 
zaključi Sporazum o osnivanju Bibliothece Intermurane. 

 

4.  Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Međimurske županije". 
 

 

 

 

 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 

 

 
 
 

KLASA: 612-04/16-02/2                                                                             PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-02-16-02 
Čakovec, _________2016.                                                                   Mladen Novak, dipl.ing. 

 
 
 
 

 



MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, Ruđera Boškovića 2, Čakovec, OIB: 09161580297, koju 
zastupa župan Matija Posavec, mag.ing. (u daljnjem tekstu: Županija) 
i 
OGRANAK MATICE HRVATSKE U ČAKOVCU, Park Rudolfa Kropeka 2, Čakovec, OIB: 
79843551860  koju zastupa predsjednik Ivan Pranjić, prof. (u daljnjem tekstu: Matica), 
zaključili su dana _________2016. godine u Čakovcu 
 
 

SPORAZUM O OSNIVANJU BIBLIOTHECE INTERMURANE 
 

Članak 1. 
 Županija i Matica ovim sporazumom suglasno utvrđuju postojanje zajedničkog 
interesa za pokretanjem Bibliothece Intermurane (u daljnjem tekstu: Biblioteka) koja se 
osniva u cilju tiskanja kapitalnih djela od osobite važnosti za kulturnu povijest Međimurja. 
 

Članak 2. 
 Radi ostvarenja cilja iz članka 1., Županija preuzima obvezu financijski podupirati rad 
i djelovanje Biblioteke, a Matica preuzima obvezu i odgovornost za nakladničku i uredničku 
djelatnost.    

 
Članak 3. 

Uredničku djelatnost Biblioteke neposredno obavlja poseban Urednički odbor 
sastavljen od strane predstavnika stranaka ovog Sporazuma i predstavnika onih udruga, 
vjerskih zajednica i drugih pravnih osoba čija se djelatnost sastoji u očuvanju i promicanju 
povijesnih i kulturnih vrijednosti važnih za Međimurje. 

Urednička djelatnost obuhvaća pravo odabira djela iz članka 1. ovog Sporazuma te 
druga prava i obveze sukladno pozitivnim propisima. 

   
Članak 4. 

Financijska sredstva za potrebe izdavačke djelatnosti Biblioteke stranke će 
osiguravati dogovorno i u skladu sa svojim proračunskim mogućnostima  za svaku pojedinu 
godinu. 

 
Članak 5. 

Stranke su suglasne da sva imovinska i druga prava proizašla iz nakladničke 
djelatnosti Biblioteke pripadaju Županiji. 

Matica se obvezuje izvješćivati Županiju o svim bitnim okolnostima o kojima ovisi 
ostvarivanje prava iz prethodnog stavka, a o ostvarenim prihodima i rashodima stranke će 
jednom godišnje sačiniti poseban obračun. 

 
Članak 6. 

 Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme. 
 

Članak 7. 
Ovaj Sporazum je sastavljen u 4 istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava 

po 2 primjerka. 
Članak 8. 

 Stranke primaju prava i obveze iz ovog sporazuma te ga u znak prihvata vlastoručno 
potpisuju. 
 
       MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
                   ŽUPAN  
         Matija Posavec, mag.ing. 

   MATICA HRVATSKA – OGRANAK U 
ČAKOVCU 

PREDSJEDNIK  
Ivan Pranjić, prof. 

 



  
O b r a z l o ž e n j e 

 uz prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Bibliothece 
Intermurane 

 
 
     
 Matica hrvatska utemeljena je 1842. godine sa svrhom promicanja nacionalnog i 
kulturnog identiteta u područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, 
gospodarstva i javnoga života te skrbi za društveni razvitak te je jedan od najvećih i 
najvažnijih nakladnika knjiga i časopisa u Hrvatskoj.  
 Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu, sukladno osnovnim ciljevima matične udruge, 
proučava, štiti i promiče hrvatsku kulturnu i znanstvenu baštinu, proučava hrvatsku prošlost i 
sadašnjost, čuva i njeguje izvornost i osobitost hrvatskoga jezika, promiče narodnu prosvjetu, 
osniva i potiče osnivanje kulturnih udruga. 
 Inicijativa za osnivanjem Bibliothece Intermurane, kao posebne biblioteke u sklopu 
Ogranka Matice hrvatske u Čakovcu, a koja će u dogovoru s Međimurskom županijom i 
uredništvom jednom godišnje odabrati, urediti i tiskati jedno kapitalno djelo od osobite 
važnosti za kulturnu povijest Međimurja, dolazi od navedene udruge i podupiratelja- udruga 
Zrinska garda Čakovec i udruga Družba „Braća hrvatskog zmaja – Zmajski stol u Čakovcu“. 
             Svrha predmetne inicijative proizlazi iz potrebe očuvanja nekih od najvažnijih djela u 
povijesti Međimurja i hrvatske kulture općenito. Naime od obitelji Zrinskih, preko Josipa 
Bedekovića i Tomaša Goričanca do Vinka Žganca, Ivana Novaka i drugih, neka kapitalna 
djela su, nažalost, do danas ostala u rukopisima, a neka su doživjela samo jedno izdanje s 
tek nekoliko sačuvanih primjeraka.  
 Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu je nakon obnove djelovanja 1990. godine, 
publicirao tek neka iznimno važna djela za Međimurje kao što su Decretum Ivana Pergošića, 
Sibilu, knjigu Gatalica dvora Zrinskih, Putni tovaruš Ane Katarine Zrinski itd. Međutim, 
preostala rukopisna i druga književna građa zbog svoga velikoga bogatstva i vrijednosti 
iziskuje ali i zavrjeđuje širu društvenu skrb i pažnju, a koja se predloženim osnivanjem 
Bibliothece Intermurane želi ostvariti. 
 Način i uvjeti osnivanja navedene biblioteke sadržani su u predloženom tekstu 
sporazuma. 
 Financijska sredstva za provedbu predloženog sporazuma za 2016. godinu biti će 
predložena u idućem rebalansu Proračuna Međimurske županije  za 2016. 
           Slijedom navedenoga, predlaže se usvojiti predloženi zaključak. 
 
 
 
 
 
Čakovec, ožujak 2016.g.                                                        UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE 
                                                                                                SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE 


