
IZVADAK IZ ZAPISNIKA  
 
 

sa 17. sjednice Skupštine Međimurske županije održane 25. veljače 2016. godine, u 
velikoj vijećnici u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9,00 sati.  
 Sjednicu je pozivom broj KLASA: 021-05/16-03/1, URBROJ:2109/1-02-16-01 sazvao 
predsjednik Mladen Novak. 

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

sjednici bilo nazočno 33 vijećnika.  
 
Sjednici su bili nazočni vijećnici Mladen Babić, Zlatko Bacinger, Dragutin Barlek, Branko 

Bukal, mr.sc. Franjo Cimerman, Marija Frančić, Dragutin Glavina, Josip Grivec, Marija Hertelendi, 
Zdravko Holcinger, Darko Horvat, Mladen Horvat, Stanko Ivanović, Nadica Jelaš, Valentin Kočila, 
Dejan Kovač, Damir Kovačić, Petra Kovačić, Franjo Kravaršćan, Marjan Marciuš, Aleksandar 
Makovec, Nino Marđetko, Ivan Novak, Mladen Novak, Petar Novak, Željko Pavlic, Vladimir 
Peršić, Gordana Potočnjak, Zvonimir Siladi, mr.sc. Renato Slaviček, Nikola Štampar, Mario 
Tomašek, mr.sc. Bruno Trstenjak, Dražen Vidović,  

  
 
Na sjednici Županijske skupštine nisu bili nazočni Josipa Carović, Josip Dobranić, Josip 

Toplek, Dejan Oršoš, Željka Perhoć, Dragan Vurušić, Ljiljana Žerjav i Dean Žbulj.  
 
 
Sjednici su još bili nazočni Matija Posavec, župan, Zoran Vidović, zamjenik župana, 

Sandra Herman, zamjenica župana, Vjeran Vrbanec, privremeni pročelnik Upravnog odjela za 
poslove Skupštine i opće poslove, Krunoslav Gosarić, načelnik Policijske uprave međimurske te 
pročelnici upravnih tijela Međimurske županije. 

 
 
 

 Predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice 
Županijske skupštine. 
 
 Jednoglasno (36 „za“), uz 36 nazočnih, vijećnici su prihvatili Izvod iz zapisnika sa 16. 
sjednice Županijske skupštine. 
 
 

Sukladno članku 110. Poslovnika Skupštine Međimurske županije vijećnici su održali 
aktualni sat. 
  

Sukladno članku 100. Poslovnika Skupštine Međimurske županije predsjednik Skupštine 
Međimurske županije predložio je da se iz dnevnog reda izuzmu točka 4. točka 5. od a) do o) i 
točka 6. od a) do e). 

 
Ovakav prijedlog dodatno je obrazložio Zoran Vidović, zamjenik župana. 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Aleksandar Makovec i Nadica Jelaš te Mladen Novak, 

predsjednik Skupštine i Matija Posavec, župan Međimurske županije. 
 

 
 Nakon rasprave Skupština je većinom glasova (29 „za“ i 4 „suzdržana“) donijela odluku o 
izostavljanju predloženih točaka s dnevnog reda. 
 
 
 Potom je također većinom glasova (29 „za“ i 4 „suzdržana“) za 17. sjednicu utvrdila 
sljedeći 
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DNEVNI RED 

 
1. a) Izvješće Mandatne komisije o stavljanju mandata u mirovanje i imenu zamjenika 

vijećnika koji umjesto izabranog vijećnika počinje obnašati vijećnički mandat. 
b) Polaganje prisege. 
2. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka u Skupštini Međimurske županije u 2016. godini. 
3. Prijedlog I. izmjena Smjernica za utvrđivanje plaća i drugih prava direktora trgovačkih 

društava u vlasništvu Međimurske županije i ravnatelja ustanova čiji je osnivač Međimurska 
županija. 

4. Prijedlog odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja 
ponuda za zakup zajedničkih lovišta na području Međimurske županije. 

5. a) Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 
ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola kojima je osnivač Međimurska županija u prvom 
tromjesečju 2016. godine. 

b) Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja 
na nefinancijskoj imovini osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija u prvom 
tromjesečju 2016. godine. 

6. Prijedlog odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije. 
7. Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije za 2015. godinu. 
8. Izvješće o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije za 2015. 

godinu. 
9. Informacija o stanju sigurnosti na području Međimurske županije za 2015. godinu. 
10. Izvješće o radu Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije za 2014. i 2015. 

godinu. 
11. Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2015. godini za Međimursku županiju. 
12. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 

Međimurske županije za razdoblje 2016.-2019. godine. 
13. Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za 

2016. godinu. 
14. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zdravstvo. 

 
 
 
 
 Prešlo se raditi po točkama dnevnog reda. 

 
 
 

TOČKA 1. 
a) Izvješće Mandatne komisije o stavljanju mandata u mirovanje i imenu zamjenika 

vijećnika koji umjesto izabranog vijećnika počinje obnašati vijećnički mandat. 
b) Polaganje prisege. 

 
Mandatna komisija je održala sjednicu neposredno prije sjednice Županijske skupštine, te 

je Dražen Vidović, predsjednik Mandatne komisije usmeno podnio Izvješće o stavljanju 
mandata u mirovanje i imenu zamjenika vijećnika koji umjesto izabranog vijećnika počinje 
obnašati vijećnički mandat. 

 
Mandatna komisija Skupštine Međimurske županije na 5. sjednici, održanoj 25. veljače 

2016. godine utvrdila je da je Darku Horvatu započelo mirovanje mandata po sili zakona. 
 Naime Darko Horvat imenovan je za ministra poduzetništva i obrta dana 22. siječnja 
2016. godine. Člankom 78. stavkom 1. podstavkom 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne 
novine“ broj 144/12 – u nastavku teksta: Zakon) propisano je da član predstavničkog tijela 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  ne može istovremeno biti ministar odnosno 
član Vlade Republike Hrvatske. 
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Prema članku 79. stavku 2. Zakona član predstavničkog tijela koji za vrijeme trajanja 
mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o tome obavijestiti predsjednika 
predstavničkog tijela u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat mu počinje mirovati 
protekom toga roka. Ukoliko član predstavničkog tijela ne dostavi obavijest o prihvaćanju 
nespojive dužnosti, mandat mu miruje po sili zakona. 
 

Darko Horvat izabran je u Skupštinu Međimurske županije s liste Hrvatske demokratske 
zajednice – HDZ, Hrvatske demokršćanske stranke – HDS, Blok umirovljenici zajedno – BUZ i 
Hrvatske stranke prava – HSP, kao član Hrvatske demokratske zajednice.  

Prema članku 81. stavku 3. Zakona člana predstavničkog tijela izabranog na 
kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje 
je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno 
sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu 
dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.  

Predmetne stranke dostavile su Dodatak br. 1. Sporazumu o prijeizbornoj i poslijeizbornoj 
koaliciji koji su zaključile 29. travnja 2013. godine. 

 
 Hrvatska demokratska zajednica sukladno članku 3. Dodatka br. 1. odredila je zamjenika 
vijećnika JOSIPA LEPENA iz Podturna, Druga Zaloka 29, neizabranog kandidata, 10. na listi 
Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, Hrvatske demokršćanske stranke – HDS, Blok 
umirovljenici zajedno – BUZ i Hrvatske stranke prava – HSP 
 
 Mandatna komisija izvršila je uvid u Dodatak br. 1. Sporazumu o prijeizbornoj i 
poslijeizbornoj koaliciji te u kandidacijsku listu za izbor članova Županijske skupštine Međimurske 
županije koju je utvrdilo Županijsko izborno povjerenstvo Međimurske županije te utvrdila da su 
ispunjeni svi uvjeti iz članka 80. i 81. Zakona, za početak mirovanja mandata vijećnika te početak 
obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika. 
 Sukladno članku 7. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14) JOSIP LEPEN će položiti  
prisegu te s obnašanjem dužnosti vijećnika u Skupštini Međimurske županije započinje s danom 
25. veljače 2016. godine. 
 
  
 Nakon toga, Josip Lepen dao je svečanu prisegu. 
 
 
 Predloženo Izvješće Mandatne komisije vijećnici su primili samo na znanje. 
 
 
 Na sjednici Skupštine Međimurske županije nazočno je 34 vijećnika. 

 
 
 
 

TOČKA 2. 
Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka u Skupštini Međimurske županije u 2016. godini 
 U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava 
za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Skupštini Međimurske županije. Prijedlog je 
utvrdio župan Međimurske županije i predložio ga je Skupštini na raspravu i donošenje. 
 

Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlog odluke. 
 
 
Bez rasprave, jednoglasno (34 „za“) uz 34 nazočna vijećnika Skupština je donijela 
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O D L U K U  
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Skupštini 

Međimurske županije u 2016. godini 
 
 
 

TOČKA 3.  
Prijedlog I. izmjena Smjernica za utvrđivanje plaća i drugih prava direktora trgovačkih 

društava u vlasništvu Međimurske županije i ravnatelja ustanova čiji je osnivač 
Međimurska županija 

U  materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog I. izmjena Smjernica za 
utvrđivanje plaća i drugih prava direktora trgovačkih društava u vlasništvu Međimurske županije i 
ravnatelja ustanova čiji je osnivač Međimurska županija. 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. 
 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici Mladen Horvat – klub vijećnika SDP-a, Franjo 
Cimerman, Mladen Novak, predsjednik Skupštine i Matija Posavec, župan. 
 
 Vijećnik Mladen Horvat, klub vijećnika SDP-a, između ostalog je predložio da se 
ustanova Centar dr. Rudolf Steiner briše iz Smjernica. Naime Međimurska županija je u 
suvlasništvu te ustanove zajedno s Općinom Donji Kraljevec. Međimurska županija ima 40% 
udjela, a Općina Donji Kraljevec ima 60% udjela, pa nije u redu da Skupština Međimurske 
županije toj ustanovi daje smjernice o tome kakvu će plaću imati ravnatelj te ustanove. Plaću 
ravnatelja odnosno ravnateljice predmetne ustanove trebaju posebnom odlukom riješiti 
Međimurska županija i Općina Donji Kraljevec. Prema vijećniku, možda bi bilo najbolje da se 
predložena točka skine s dnevnog reda.   
  
 Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman, reagirajući na prijedlog da se ova točka skine s 
dnevnog reda, pojasnio je da bi s formalno-pravne strane trebalo donijeti izmjenu Smjernica ali 
na način da se iz Smjernica briše ustanova Centar dr. Rudolf Steiner. 
 
 
 Ovakav prijedlog vijećnika mr.sc. Cimermana prihvatio je Matija Posavec, župan. 
 
 
 Nakon rasprave Skupština jednoglasno (34 „za“) uz 34 nazočna vijećnika donijela  
 

I. IZMJENE SMJERNICA 
za utvrđivanje plaća i drugih prava direktora trgovačkih društava u vlasništvu Međimurske 

županije i ravnatelja ustanova čiji je osnivač Međimurska županija, korigirane za prihvaćeni 
prijedlog od strane župana Međimurske županije 

 
 
 

TOČKA 4.  
Prijedlog odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda 

za zakup zajedničkih lovišta na području Međimurske županije 
 Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o postupku i uvjetima javnog 
natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za zakup zajedničkih lovišta na području Međimurske 
županije. Prijedloge je utvrdio župan Međimurske županije i uputio ih je Skupštini na raspravu i 
donošenje. 
 
 
 Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za poljoprivredu i turizam bez primjedbi su 
raspravili o materijalima. 
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 U raspravi su sudjelovali vijećnici Zdravko Holcinger, Aleksandar Makovec i Zvonimir 
Siladi te Vjeran Vrbanec, privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće 
poslove i Zoran Vidović, zamjenik župana.  
 
 
 Nakon rasprave Skupština je većinom glasova (32 „za“ i 1 „suzdržan“), uz 33 nazočnih 
vijećnika u vijećnici donijela  
 

O D L U K U  
o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za zakup zajedničkih 

lovišta na području Međimurske županije 
 
 
 

TOČKA 5. 
a) Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 
ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola kojima je osnivač Međimurska 
županija u prvom tromjesečju 2016. godine. 
b) Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 
ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska 
županija u prvom tromjesečju 2016. godine. 

 
 Predmetni materijalima vijećnicima je dostavljeni u materijalima za sjednicu. Prijedloge je 
utvrdio župan i predložio ih je Skupštini na raspravu i prihvaćanje. 
 
  
 Odbor za financije i proračun i Odbor za prosvjetu, kulturi  sport bez primjedbi su 
raspravili o prijedlozima. 
 
  
 Bez rasprave, jednoglasno (34 „za“), uz 34 nazočna vijećnika u vijećnici, Skupština je 
donijela  
 

a) P L A N  
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 

srednjih škola kojima je osnivač Međimurska županija u prvom tromjesečju 2016. godine 
 

b) P L A N  
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 

osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija u prvom tromjesečju 2016. godine 
 
 
 

TOČKA 6. 
Prijedlog odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije 

 Prijedlog odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije 
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i donošenje. 
 
 Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu 
odluke. 
 
 Bez rasprave, jednoglasno (34 „za“) uz 34 nazočna vijećnika, Skupština  je donijela 
 

O D L U K U  
o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije 
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TOČKA 7.  
Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije za 2015. godinu 

 Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje 
Međimurske županije za 2015. godinu. Izvješće Skupštini na raspravu i prihvaćanje uputio je 
župan Međimurske županije. 
 
 

Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša bez primjedbi je raspravio o Izvješću. 
 
 

 Skupština je jednoglasno (34 „za“) bez rasprave, uz 34 nazočna vijećnika donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije za 2015. 

godinu 
 
 
 

TOČKA 8. 
Izvješće o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije za 2015. 

godinu 
Izvješće o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije za 2015. 

godinu vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Izvješće je Skupštini na raspravu i 
prihvaćanje uputio župan Međimurske županije 

 
 
U raspravi je sudjelovala vijećnica Nadica Jelaš. 
 
 
Potom je Skupština jednoglasno (34 „za“) uz 34 nazočna vijećnika, donijeta je  
 

Z A K L J U Č A K  
o prihvaćanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije za 2015. godinu 

 
 
 

TOČKA 9. 
Informacija o stanju sigurnosti na području Međimurske županije za 2015. godinu 

 Uz poziv za sjednicu vijećnicima je dostavljena Informacija o stanju sigurnosti na području 
Međimurske županije za 2015. godinu. Informaciju Skupštini na raspravu uputio je župan 
Međimurske županije. 
 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici Aleksandar Makovec, Zvonimir Siladi, Petra Kovačić, 
Ivan Novak, Zdravko Holcinger, Gordana Potočnjak i mr.sc. Renato Slaviček.  

Na pitanja i primjedbe vijećnika opširno se očitovao Krunoslav Gosarić, načelnik Policijske 
uprave međimurske. 
 
 Informaciju su vijećnici primili samo na znanje. 
 
 
 

TOČKA 10. 
Izvješće o radu Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije za 2014. i 2015. godinu 

Uz poziv za sjednicu vijećnicima je dostavljeno Izvješće o radu Koordinacije za ljudska 
prava Međimurske županije za 2014. i 2015. godinu. Izvješće Skupštini na raspravu i prihvaćanje 
je uputio župan Međimurske županije. 
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Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (33 „za“ ) uz 33 nazočna vijećnika donijela  
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije za 2014. i 

2015. godinu 
 
 
 

TOČKA 11.  
Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2015. godini za Međimursku županiju 

 U materijalima za sjednicu vijećnicima je dostavljena Analiza stanja sustava civilne zaštite 
u 2015. godini za Međimursku županiju. 
 
 
 Skupština je jednoglasno, bez rasprave (33 „za“ ) uz 33 nazočna vijećnika donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite u 2015. godini za Međimursku županiju 

 
 
 

TOČKA 12. 
Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 

Međimurske županije za razdoblje 2016. – 2019. godine 
 Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 
Međimurske županije za razdoblje 2016. – 2019. godine vijećnici su primili u materijalima za 
sjednicu. Prijedlog je Skupštini na raspravu i prihvaćanje uputio župan Međimurske županije. 
 
 

Bez rasprave vijećnici su jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočna vijećnika donijela 
 
 

S M J E R N I C E 
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za razdoblje 

2016. – 2019. godine 
 
 
 

TOČKA 13. 
Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za 2016. 

godinu 
 U materijalima za sjednicu vijećnicima je dostavljen Prijedlog plana razvoja sustava 
civilne zaštite na području Međimurske županije za 2016. godinu. Prijedlog je utvrdio župan i 
predložio ga je Skupštini na raspravu i prihvaćanje. 
 
  
 U raspravi su sudjelovali vijećnik Zdravko Holcinger i Zoran Vidović, zamjenik župana. 
 
 
 Skupština je jednoglasno, bez rasprave (33 „za“ ) uz 33 nazočna vijećnika donijela 
 

P L A N  
razvoja sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za 2016. godinu 
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TOČKA 14. 

Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zdravstvo 
U materijalima za sjednicu vijećnicima je dostavljen Prijedlog rješenja o razrješenju i 

imenovanju člana Odbora za zdravstvo. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i 
predložio ga je Skupštini na raspravu i prihvaćanje.  

 
 
 Bez rasprave vijećnici su jednoglasno (33 „za“ ) uz 33 nazočna vijećnika donijela 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zdravstvo 

 
 
 
 

 
Ovime je dnevni red bio iscrpljen te je predsjednik Skupštine zaključio sjednicu u 10,30 

sati. 
 

 
 
 
                                                                                                                  PREDSJEDNIK 
 
                                                                                                              Mladen Novak, dipl.ing. 
 
 
 
 
 
 
  


